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 Memòria Corporativa 2021 

Aquest mes hem publicat la Memòria corporativa 

de l’any 2021. En la mateixa hi trobareu les da-

des econòmiques, de població, organigrama de 

personal  i dels diferents serveis del centre refe-

rides a l’any passat així com alguns dels fets 

mes destacats, com l’aplicació de les vacunes  i 

mesures anti covid en els nostres serveis, la 

col·laboració amb la ciutadania en diferents tas-

ques per part del servei de missatgeria o el tan-

cament de l’empresa Mahle, lligada des de els 

inicis al serveis laborals del centre. Menció espe-

cial cal fer als reconeixements obtinguts per la 

nostra trajectòria durant 50 anys, fets que ens 

encoratgen a seguir en la nostra tasca 

d’adaptació i recerca cap a l’assoliment de la 

millora de la qualitat de vida de les persones 

amb necessitats. 

Cloenda activitat esportiva al Centre Ocupacional 

El passat 13 de juliol, hem celebrat al 
Centre Cívic de La Collada el tancament 
de l’activitat esportiva en la que ha parti-
cipat el Centre Ocupacional amb la ges-
tió del Club Alfa-Tegar dirigit per Ricardo 
Poveda.  

 

Al ritme de bona música i coreografies 
de ball, varem fer un bon piscolabis, i els 
esportistes varen rebre uns diplomes 
commemoratius i unes medalles.   

Agraïm la col·laboració del Club Esportiu Alfa en aquesta activitat, la primera que hem 
pogut realitzar fora de les nostres instal·lacions des de l ’inici de la pandèmia. Així també 
agraïm a la direcció del centre Cívic de la Collada-Els Sis Camins les facilitats que sem-
pre ens ofereixen per utilitzar les seves instal·lacions. 

 

I a tots us desitgem un bon estiu des de el Centre Ocupacional. 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

jcentelles@tegar.cat  

 

 

Junta de l’associació: 

 

President:    Jose Luis Martinez 

Secretaria:   Manoli Ruiz 

Tesorera:     Ana Poblador 

 

Ens podeu trobar al telèfon: 
679688527 

 

 

Nou Servei de Destrucció Documental 

Des de Missatgeria s’està impulsant un nou 

servei : la destrucció documental. 

Amb l’ intenció de crear nous espais per la 

creació de llocs de treball, s’ha posat en 

marxa aquest servei que, des de fa un 

temps,  ja s’està realitzant per la empresa 

Megarruber. Ara ampliem aquest servei a 

nous clients amb la instal·lació de papere-

res, amb un logotip especial, al domicili del 

client (empreses, gestories, etc...) amb el 

compromís de recollida del material diposi-

tat en la periodicitat que s’estableixi. 

Entitats com l’Arxiu Comarcal del Garraf o 

empreses com Nexus Assessors ja han 

confiat en el nostre servei. 

Coneixem una mica més el Tegar: El Magatzem de Manipulats 

Aquest espai va ser construït, junt amb la nau de Manipulats, entre els anys 1978-1980 

a la part inferior de la mateixa.  En un primer moment tenia accés des de la mateixa nau 

a través d’unes escales de cargol situades al vell mig de la planta, en aquest espai es 

situava també un muntacàrregues i una garita. L’any 1999 es modifica aquesta estructu-

ra amb la construcció d’un muntacàrregues exterior i la recuperació del espai central de 

la nau ampliant la superfície útil per realitzar tasques. Anys enreras’havia produït un in-

cendi al magatzem que també va afectar el muntacàrregues central. 

El Magatzem és un espai de grans dimensions (400 m2) que ha estat molt útil i aprofitat 

per guardar tant aquell material necessari per fer els manipulats com els productes aca-

bats pendents de recollir per els clients. En els seus inicis, i en algun moment puntual, 

també ha estat utilitzat com a espai de treball d’alguna secció. 

Des de fa 20 anys l’ànima d’aquest indret és en Josep Milian que, juntament amb el 

Francisco González (Casto), ara ja jubilat, s’encarregaven de totes les operacions de 

càrrega, descàrrega i emmagatzematge, així mateix en la garita situada al costat de 

l’entrada al magatzem es realitzen les tasques de control de qualitat de les peces que 

rebem de Roca Sanitarios, aquesta tasca la realitza en Jose Antonio Zegarra. 

Sense el magatzem no seria posible realitzar  la quantitat de feines diferents que s’estan 

fent a Serveis Industirals. 

Obres Muntacàrregues exterior. 

1999 

Magatzem actual Francisco González (Casto) Josep Milian 


