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El Centre Ocupacional amplia espais en el Centre Cívic de La Collada-Els Sis Camins
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Des de mitjans del mes de gener, sempre i quan les
circumstàncies ho permetin, tots els nois i noies de les
llars-residència Magí Aranda i Les Roquetes, estan
realitzant activitats diürnes, com les que feien al Centre
Ocupacional, en els espais del Centre Cívic de la Collada-Sis Camins per tal de mantenir les condicions de
capacitat establertes al edifici del Centre Ocupacional
per motiu de la pandèmia.
Ambdós grups de les llars-residències estan ocupant la
sala de la cuina i sales polivalents del centre cívic i segueixen un programa d’activitats especialment pensat
perquè hi hagi varietat d’activitats. Participen a tallers
de cuina, tallers d’activitat motriu, jocs de taula i artesania. Poden sortir a l’exterior per fer jocs de petanca,
per descansar a recer d’un bon solet i a passejar pel
barri de la Collada. Un cop per setmana també fan
sessió de cinema a la sala d’actes del centre.
Actualment tots els nois i noies estan realitzant activitats d’Artesania relacionades amb el Carnaval. Han
decidit encarregar-se de la decoració carnavalera del
propi centre cívic, i a més, es confeccionaran ells mateixos uns barrets de Carnaval, per poder lluir-los el dia
de la festa. Enguany, la temàtica és el bosc. I dintre del
bosc, hi ha un munt de coses que es poden convertir
en disfressa. Idees i enginy estan servits.

Record per a l’empresa MAHLE amb motiu del
seu tancament
El tancament de l’empresa MAHLE a Vilanova
ha estat per nosaltres especialment sentit. La
relació amb aquesta empresa es remunta als
anys 70 quan l’empresa Fundiciones Industriales (FISA) a través de personalitats del moment
com Pascual Ferrer ens van encarregar feines
relacionades amb el muntatge de pistons,
aquesta empresa es vincularia a l’alemanya
MAHLE i els anys 80 acabaria sent absorbida
per ella. Des de llavors la relació laboral ha
estat constant, mantenint una part important
d’una de les nostres seccions laborals de Serveis Industrials dedicada exclusivament al
muntatge de pistons. Han estat més de 40
anys de relació laboral.

Imatge de l’any 2006 amb el grup fent aros
(pistons) a la nau de Serveis Industrials

Serveis Industrials treballa per incorporar noves feines
Amb l’esperit de renovació i adaptació a les
circumstàncies que es presenten, hem endegat noves feines a Serveis Industrials
amb empreses de la comarca, és el cas de
Pinturas Vallejo, empresa per la que realitzem l’ estotjat de les pintures, segons les
indicacions del client, preparades per la
seva venda. Feines com aquesta ajudaran
a substituir la que hem fet amb MAHLE
durant tants anys.

Exposició 50è Aniversari : del Sant Miquel al
Tegar

Junta de l’associació:
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.

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

Carrer Joaquim Mir,12 Vlanova i la Geltrú
Entrada Gratuïta
Us hi esperem!

