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Salutació 
de la Presidenta
Em plau presentar-vos la memòria de la Mancomunitat Tegar del Garraf, que 
recull els trets més rellevants de l’activitat de la institució durant l’any passat, 
alhora que ens permet observar com evoluciona en el compliment dels seus 
objectius i l’assoliment de la seva missió, visió i valors. 

El 2021 va ser encara un any marcat per la pandèmia de Covid-19, del qual 
val la pena destacar la capacitat de la Mancomunitat per adaptar-se a les 
circumstàncies i superar les dificultats. En aquest sentit, l’esforç ha estat nota-
ble per prioritzar l’atenció presencial al Centre Ocupacional, amb la creació 
d’espais alternatius d’atenció a les persones, que han permès mantenir la 
relació directa i propera amb els usuaris i usuàries. 

D’altra banda, durant el 2021 el Tegar ha mantingut ferm el seu compromís 
amb la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses, de manera 
que s’han incorporat 8 persones amb diversitat funcional al Centre Especial 
de Treball. Aquesta és també una dada positiva que reafirma el Tegar com a 
centre de referència al Garraf en la inclusió social i laboral de les persones 
que es troben en major situació de vulnerabilitat.

I també, el 2021, hem viscut alguns serrells encara de la celebració del 50è 
aniversari de la Mancomunitat Tegar, que havien quedat pendents de l’any 
anterior. Per exemple, va ser absolutament emotiva l’exposició que va tenir 
lloc al Centre d’Art Contemporani La Sala, que aprofundia en la divulgació 
de la trajectòria de l’entitat i posava l’accent en els autèntics protagonistes 
d’aquesta història de cinc dècades, que són els usuaris i usuàries i les seves 
famílies, les persones que hi han cregut i li han donat vida.

Vull agrair de forma especial la tasca de la gerència, de tot l’equip de profes-
sionals, monitoratge i col·laboradors, sobretot en aquests darrers dos anys tan 
complexos. Com a presidenta de l’entitat, vull posar en valor la seva dedica-
ció i la seva vocació per vetllar pel benestar dels usuaris i usuàries, i alhora 
per mantenir la prestació d’uns serveis de qualitat.

Penso que a Vilanova i la Geltrú i a la comarca del Garraf tenim una gran sort 
de comptar amb la Mancomunitat Tegar, una institució dedicada a la promo-
ció de la igualtat d’oportunitats, del desenvolupament personal i del talent de 
totes les persones, per tal de construir una societat més diversa, més inclusiva 
i, en definitiva, més solidària i justa. 

Us animo, a tota la gran família del Tegar, a seguir fent-ho possible. 
Moltes gràcies!

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú
Presidenta de la Mancomunitat 
TEGAR Garraf
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Història
Els Orígens
Al final de la dècada dels 60 es pro-
dueixen un seguit d’esdeveniments 
que justificaran la necessitat de crear 
una escola d’educació especial:
•El creixement demogràfic de Vila-
nova i la Geltrú que farà necessària 
la creació de nous serveis, també en 
el camp de l’ensenyament.
•L’arribada de nous aires de reno-
vació social i educativa procedents 
d’Europa.
•L’aparició de persones sensibilitza-
des i amb possibilitats de gestió dins 
el consistori vilanoví, liderades pels 
senyors Jaume Arnal i Pascual Ferrer.

L’Escola Sant Miquel
L’escola començarà a funcionar des 
de primers de novembre de 1970 i la 
seva inauguració serà el 15 d’aquell 
mes. L’edifici on es va instal·lar va 
ser al carrer dels Estudis 1 i 3, un 
edifici del segle XIV que hi havia 
allotjat l’antic hospital i les escoles 
públiques. Els primers alumnes va-
ren ser un grup de 18, format per 11 
nens i 7 nenes.

El Centre Pedagogia 
Terapèutica Sant Miquel   
L’any 1973 es modificarà el nom del 
centre per incloure els nous serveis 
que es crearan per acollir persones 
més grans: el pretaller i el taller. 
A través d’aquests nous serveis es 
començarà a prendre contacte amb 
el teixit empresarial de la comarca 

i es començaran a realitzar algunes 
feines.

La Mancomunitat per 
l’atenció, assistència i 
educació especial de la 
comarca del Garraf 
El  23 de desembre de 1981 es 
crearà la Mancomunitat, el motiu va 
ser el fet de que, des de ben aviat 
ja hi havia nens i nenes de diferents 
indrets de la comarca que assistien a 
l’Escola Sant Miquel i d’aquesta ma-
nera es propiciava la participació de 
tots els ajuntaments en la gestió de 
l’entitat.
L’any 1983 s’inaugura l’escola El 
Margalló, una experiència pilot de 
caràcter inclusiu que absorbirà els 
nens i nenes del Sant Miquel i que, 
per tant, farà desaparèixer el nom 
“educació especial” de la Manco-
munitat.

La Llei Orgànica 
d`integració dels 
Minusvàlids (LISMI)
Publicada l’any 1982, començarà 
a ser aplicada sobre l’any 1987/88 
amb la creació dels dos serveis 
diürns: Centre Especial de Treball 
i Centre Ocupacional Sant Miquel 
que substituiran al pretaller i el taller.

Centre Especial 
de Treball
Es crearan 3 serveis: Jardineria, Mis-
satgeria i Manipulats i Envasats.

Jardineria   
Es començaran fent feines 
d’aprenentatge  i alguns treballs al 
parc Gumà de Vilanova i, més tard, 
al parc de Ribes Roges. Amb el pas 
del temps aquesta secció s’anirà 
consolidant a cadascuna de les po-
blacions del Garraf, amb brigades 
fixes en la majoria i feines esporàdi-
ques a Canyelles.

Missatgeria   
Inicialment es farà el repartiment de 
correspondència per l’Ajuntament 
de Vilanova així com la gestió del 
quiosc del parc Gumà. Els següents 
anys també es faran repartiments 
puntuals a la resta de poblacions: 
enganxada de cartells en esdeveni-
ments, repartiment dels programes 
de les festes majors, comunicacions 
municipals, repartiment de comu-
nicacions del consorci sanitari del 
Garraf.

Manipulats i Envasats  
Actualment Serveis Industrials.
Aquest servei serà la continuació del 
Taller a la nau de manipulats, inaugu-
rada l’any 1980.Des de el primer dia 
de funcionament del taller, any 1973, 
que es va començar a treballar per 
l’empresa FISA, s’han fet feines de 
tipus industrial que comportaven di-
ferents muntatges, tant manuals com 
mecànics, amb l’utilització d’eines 
ben diverses.

Centre Ocupacional	 
Concebut com un servei no labo-
ral que permetés a la persona la 

seva millora a través de la realitza-
ció d’activitats adaptades a les se-
ves possibilitats deslligant-la de les 
obligacions laborals. Va estar ubi-
cat en la nau de manipulats, sepa-
rat per envans del centre especial 
de treball fins que, motivat pel seu 
gran creixement,  es va plantejar la 
construcció d’un nou edifici que, per 
raons econòmiques i de comprova-
ció de les càrregues a suportar, no 
va ser inaugurat fins l’any 2003. L’any 
1995 s’havia creat el Servei Ocu-
pacional d’Inserció (SOI) un servei 
d’aprenentatge prelaboral inclòs 
dins el CO però diferenciat del Ser-
vei de Teràpia Ocupacional (STO).

Mancomunitat Tegar 
del Garraf
L’any 2013 es modificaran els esta-
tuts de la Mancomunitat, canviant el 
nom per adaptar-lo a la denominació 
Tegar (Taller Especials del Garraf), 
establerta amb finalitats comercials 
l’any 1990. Aquesta modificació su-
posarà també la possibilitat de con-
tractar persones amb malaltia mental.

Serveis Residencials
El primer servei creat i anomenat 
Residència Magí Aranda l’any 1982, 
amb 6 usuaris, va anar augmentat 
fins a tenir-ne 24 i ser modificada la 
seva denominació a Llar-Residència 
per adaptar-la a la realitat social. 
L’any 2002 s’obté l’acreditació per 
realitzar el programa de suport a 
l’Autonomia a la pròpia llar, i, fins 
a l’any 2008 es posaran en funcio-
nament 5 pisos amb un total de 20 
usuaris. Finalment l’any 2016 es po-
sarà en marxa la Lllar-residència de 
Les Roquetes a Sant Pere de Ribes 
amb capacitat per 12 persones.
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Cap persona 
amb diversitat funcional 
sense feina
En arribar el moment d’escriure aquestes ratlles, com cada any, un 
tendeix, d’una banda a fer balanç sobre com van les coses i d’altra banda 
a fer un esforç de projecció futura de l’entitat que tinc l’honor de dirigir.

Endinsant-nos en l’anàlisi, pel que fa al present, tenim una entitat sanejada 
econòmicament a dia d’avui, que s’esforça en la normalització i inclusió 
de les persones amb diversitat funcional de la nostra comarca i que poc a 
poc assoleix nous avenços ferms en aquesta direcció. 

Pel que fa a la projecció de futur podem afirmar que l’entitat s’està 
preparant amb força pels aires de canvi que des de les entitats que com 
nosaltres composen el tercer sector de la diversitat funcional, s’estan 
impulsant. 

D’una banda el nou paper dels centres especials de treball, establint-
se com una frontissa entre el mercat laboral ordinari i el mercat laboral 
protegit, que potencia la formació, com a peça clau de l’èxit de la integració 
laboral i que s’estableix com element d’inserció en l’empresa ordinària, 
que al mateix temps garanteix una via de tornada al treball protegit, en 
cas de necessitat o dificultats en la inserció, és un dels eixos del nostre 
treball futur. Poder assolir que cap persona amb diversitat funcional sense 
feina a la comarca del Garraf, és el nostre gran objectiu.

Pel que fa al nostre model de suport a la diversitat , la continua adaptació a 
la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, que proposa 
canvis en un futur proper en els diferents models de prestació de serveis, 
amb noves figures, actualment en estudi, serà sens dubte també, un dels 
eixos de futur per a la nostra organització.

Potenciar i millorar la qualitat de vida de les persones es allò al que ens 
hem dedicat i ens dedicarem sempre mentre la nostra societat necessiti 
del nostre impuls normalitzador.

Joan Salvany
Director Gerent Tegar

Normalitzar les relacions 
socials i laborals de les 
persones amb discapacitat, 
de manera sostenible en 
el temps, garantint la seva 
participació activa en la 
millora de la pròpia qualitat 
de vida.

Missió
Posem la persona en el centre de la nostra tasca, li 
facilitem els suports en base a les seves necessitats 
i perspectives, practicant una gestió econòmica 
responsable i sostenible, esdevenint una entitat 
referent de l’economia social al Garraf, prestant 
serveis socials de qualitat i cercant sinèrgies amb 
els diferents agents (socials, econòmics, polítics, 
sanitaris, educatius,..).

Sensibilitat: Som sensibles a les diferents capacitats i necessitats personals.

Proximitat: Ens sentim propers, tant a la persona com al territori.

Respecte: Respectem els drets de les persones, en especial al treball i a la autonomia 
personal.

Públics: Com entitat pública apliquem els valor de Transparència i Responsabilitat davant 
les administracions locals i la població de la comarca, aglutinant els diferents interessos i 
necessitats del territori.

Resiliència: Superem les darreres crisis creant noves oportunitats, essent perseverants.

Adaptabilitat: Ens adaptem als canvis de l’entorn i de les persones.

Visió

Valors

Qualitat i Excel·lència
Hem adaptat el Sistema de Gestió Integrat (SGI) a la 
nova versió de la norma ISO 9001:2015 de Sistemes de 
Gestió de la Qualitat realitzant les auditories perceptives, 
la interna de forma subcontractada amb la consultora 
Assertis, el mes de juliol, i al setembre l’auditoria exter-

na realitzada per la certificadora Applus amb valoració 
satisfactòria. Així mateix està previst que, l’any 2022, es 
posi en marxa la normativa ISO 45001 en matèria de 
prevenció d’accidents i protecció de la salut dels treba-
lladors, integrada dins la norma ISO 9001.
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Dades econòmiques
       i organigrama

4.706.407,05€

606.183,37€         

463.319,60€
Despeses de personal

Aprovisionaments

Despeses   
de gestió ordinària

145.849,87€
Amortitzacions

3.133.680,86€

2.423.847,40€

372.696,46€ Subvencions rebudes

Vendes i 
prestacions de serveis

Altres ingressos
de gestió ordinària

SC-02-
Administratiu/va 

Comptable i 
Financer
1 plaça

SC-03-
Administratiu/va 
Centre Especial 

de Treball
1 plaça

SC-05-
Administratiu/va 

Laboral 
i Compres

1 plaça

SC-04-
Operari 

responsable 
de Manteniment

1plaça

CO-01-
Director/a Tècnic/a
Centre Ocupacional

1plaça

SR-01-
Coordinador/a

Serveis Residencials
1 plaça

SI-01-
Responsable CET

 de Serveis 
Industrials 

1 plaça

SJ-01-
Responsable CET

 de Serveis de 
Jardineria

1 plaça

SM-01-
Responsable CET

 de Serveis de 
Missatgeria 

1 plaça

USAP-01-
Psicòleg/a de

l’USAP del CET
2 places

CO-02-
Psicòleg/a
Pedagog/a 

2 places

CO-03-
Treballador/a

Social 
1,5 places

CO-04-
Educador/a 
13 places

CO-05-
Auxiliar 
3 places

CO-06-
Auxiliar

del Transport
2 places

SR-02-
Psicòleg/a 

1 plaça

SR-03-
Auxiliar

Tècnic Educatiu
19 places

USAP-02-
Treballador/a

Social 
2 places

SI-02-
Adjunt/a a 

Responsable 
1plaça

SI-03-
Monitor/a Laboral 

4 places

SI-04-
Oficial d’Enclavament 

2 places

SI-05-
Auxiliar 
2 places

SI-06-
Peó/na 

69  places

SI-07-
Oficial de Magatzem 

1 plaça

SJ-02-
Enginyer/a 

del departament 
Tècnic 
1plaça

SJ-03-
Encarregat/da 

2 places

SJ-04-
Oficial 

15 places

SJ-05-
Oficial de reg 

1 plaça

SJ-06-
Peó/na

48 places

SM-02-
Monitor/a Laboral 

1 plaça

SM-03-
Oficial de repartiment 

1 plaça

SM-04/06-
Peó/na 

Missatgeria/Neteja
14 places 

SM-05
Auxiliar

Missatgeria/Neteja
3 places 

SC: Serveis Centrals.
CO: Centre Ocupacional
SR: Serveis Residencials
USAP: Unitat de Suport a la Activitat  
Professional
SI: Serveis Industrials
SJ: Serveis de Jardineria
SM: Serveis de Missatgeria

SC-01-
Director/a-Gerent

1 plaça
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Destaquem

Un any de reconeixements
El 2021 el recordarem també per els reconeixements obtinguts per la nos-
tra trajectòria i per la tasca social realitzada durant els 50 anys de la nostra 
existència. Per una banda la Federació d’Empresaris del Gran Penedès ens 
va atorgar un reconeixement en la Nit de l’Empresa, gala que es va celebrar 
a la Finca Mas Solers. Així mateix el grup ONCE Catalunya ens va fer guan-
yadors del premi Solidaris, a l’apartat d’empresa,  destacant la labor social 
que realitzem.

Plantació d’arbrat en diferents municipis
La secció de Jardineria va fer una campanya important de plantada d’arbrat 
en dos municipis: Sant Pere de Ribes i Cubelles, en aquestes dues poblacions 
es calcula que es van plantar 90 unitats, a banda d’aquells arbres que es van 
plantar a la resta de la comarca, normalment per substituir-ne o per remode-
lar algun espai. Aquestes tasques es van afegir a les que ja s’estaven realit-
zant suposant de nou un creixement notori d’aquesta secció. Aquest creixe-
ment es va materialitzar amb  una brigada temporal a Cubelles d’una durada 
de 7 mesos i la creació d’una brigada de formació per ajudar al aprenentatge 
de persones joves amb l’ intenció d’incorporar-los  en un futur proper.

Tancament de l’empresa MAHLE
El tancament de l’empresa MAHLE a Vilanova ha estat per nosaltres espe-
cialment 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 va encarregar feines relacionades amb el 
muntatge de pistons, aquesta empresa es vincularia a l’alemanya MAHLE i 
els anys 80 acabaria sent absorbida per aquesta darrera. 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 gairebé 50 anys de relació laboral. Aquest 
fet a suposat una oportunitat per rebre l’entrada de nous clients que de ben 
segur estaran satisfets amb la nostra feina.

Treballem per la ciutadania
La represa de l’activitat laboral més continuada a Missatgeria va suposar la 
participació en diferents projectes de col·laboració amb el teixit empresarial 
i social. Destaquem per un costat, el repartiment de roses a tots els establi-
ments associats a Comerç Viu i el repartiment de vacunes des de el CAP Jau-
me I cap a la resta d’ambulatoris de la ciutat, sense oblidar diferents feines de 
repartiment o enganxada de cartells per alguns esdeveniments que s’anaven 
reprenent amb les mesures establertes en cada moment.

No cal dir que el fet més destacat del 2021, no només pel nostre centre, sinó 
per la població mundial va ser la fabricació de vacunes contra la COVID i la 
dispensació de les mateixes durant bona part de l’any fins a cobrir la totalitat 
de les persones vinculades al Tegar, començant per els serveis residencials 
fins a cobrir tota la població del centre. Per l’ efecte de la vacunació i també, 
i molt important, per l’efecte de les mesures que s’han aplicat en tot moment 
en els diferents serveis de Tegar, tenim la satisfacció de poder dir que no es 
va produir cap situació greu i ens en varem sortir tots junts com deien els 
eslògans del principi de la pandèmia. 

gràcies per tots       aquests anys!
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Distribució de les persones 
en el territori

Altres comarques

Treballadors usuaris Usuaris Centre Ocupacional Professionals

Alt Penedès
Treballadors usuaris1 
Baix Penedès
Treballadors usuaris2 

Baix Llobregat
Professional1 Baix Penedès

Usuaris C. Ocupacional1 
Baix Camp
Professional1 Baix Llobregat

Usuaris C. Ocupacional1 

Baix Penedès
Professional5 
Alt Penedès
Professional3 Vilanova i la Geltrú

Canyelles

Cubelles

14

8

6

81 72 66

3 2 3

137253 116

103

61 427640

356
total de persones 

que formen part 
de la familia

13

Sant Pere de Ribes

Olivella

Sitges

3 1 0

17 21 15
16 10 3

240 tegar
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Formació
És una eina bàsica per el desenvolupament  personal tant pel que fa  a com-
petències  com a les habilitats específiques del lloc de treball.
El 2021 varem tornar a una certa normalització pel que fa al desenvolupa-
ment del pla de formació. Si durant el 2020 es va produir una aturada el pri-
mer semestre i una represa  moderada a partir del segon, l’augment impor-
tant es va produir en el 2021. 

Es va produir un fort augment del nombre de formacions en línia, fet que amb 
la pandèmia i amb la millora de les eines informàtiques de ben segur que 
es mantindrà al llarg del temps, també s’ha realitzat bona part de la formació 
presencial, sobre tot adreçada a les treballadores dels Serveis Residencials, 
on cal destacar la formació sobre el Pla de Contingència de les mesures 
COVID, l’Acompanyament al procés de dol en persones vulnerables i la Con-
tenció Física i Emocional.

Així mateix cal destacar els contactes realitzats amb el departament de For-
mació de la Diputació de Barcelona que, a través de l’adhesió al pla Agrupa 
de la mateixa, ens permeten l’elaboració de formacions adaptades a les ca-
racterístiques del nostre col·lectiu que ja estan començant a donar fruits.
Altres proveïdors de formació importants han estat Ruralcat i Fundació Pere 
Tarrés.

15memòria 2021

Els Serveis 
de Tegar

Centre Especial de Treball
Centre Ocupacional
Serveis Residencials
Servei de Lleure

La formació 
constitueix en la 
Mancomunitat un 
instrument amb el 
qual es vol impulsar 
el canvi i actuar 
sobre el medi a 
l’hora que sobre 
la mateixa 
organització.
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Practiquem tot tipus de jardineria, especialment jardins públics. La nostra filosofia 
mediambiental és la promoció de la xerojardineria fomentant la implantació d’espècies 
mediterrànies.

Jardineria

homes
43

dones
6

Distribució 
per sexe

18-30 anys
8 17

31-40 anys 41-55 anys
21

+55 anys
3

Distribució 
per edats

Vilanova i la Geltrú Cubelles S.Pere de RibesSitges S. de Calafell
2 1 111 6919

Treballadors/es 
amb diversitat funcional

Distribució 
per poblacions

CET

“Al Tegar faig la feina que 
sempre he desitjat fer”
Kevin Franco

Aquest servei, creat l’any 1987, ha anat creixent durant 
aquests anys diversificant les seves feines assolint 
bons nivells de professionalitat equiparables a altres 
empreses del sector de la nostra comarca.

Ens hem especialitzat en la construcció i manteniment 
d’espais enjardinats públics i privats, així com en espais 
verds no enjardinats, tales i neteges d’espais forestals.

El nostre departament de disseny i control dona un 
assessorament tècnic als clients assolint una atenció 
més acurada i una millora de la qualitat dels servei.

El suport i acompanyament de la persona amb diversitat 
funcional queda reforçat per la figura de la USAP (Unitat 
de Suport a l’Activitat Professional), equip psicosocial 
coordinat amb els Monitors especialistes.

16
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“Me gusta trabajar en el 
Tegar porque estoy 
entretenida y voy 
a mi ritmo”
Margarita Ferré

A les nostres instal·lacions realitzem tot tipus de manipu-
lats i envasats per a diferents empreses del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Llobregat, tot adaptant els llocs de treball a 
les característiques de les persones, mitjançant diferents 
utillatges, de manera que la manipulació de les peces i 
materials sigui més assequible, oferint un ventall de tas-
ques ampli per que totes les persones puguin trobar tas-
ques adaptades a les seves possibilitats. 

Disposem de dos grups de treball en dues empreses 
externes dedicats a la gestió de residus, amb aquests 
llocs de treball possibilitem la contractació de perso-
nes amb un major grau d’autonomia, amb la supervisió 
i acompanyament del monitor laboral corresponent.

Conjuntament amb l’equip de professionals de l’àrea pro-
ductiva un equip format per psicòleg i treballadora so-
cial anomenat Unitat de Suport a l’Activitat Professional 
(USAP) complementa la tasca d’acompanyament en la 
vida laboral i personal.

Serveis Industrials dóna ocupació a més de la meitat dels treballadors i treballadores amb 
diversitat funcional del Centre Especial de Treball.

Serveis Industrials
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“M’agrada la meva feina, 
em relaciono amb la gent 
i sóc molt feliç”
Jordi Luque

El servei fou creat per donar ocupació a treballadors 
amb diversitat funcional amb uns potencials adequats 
per a la manipulació, la classificació i el repartiment 
postal. Hem passat a ser una empresa força competitiva 
en els diferents productes que oferim respecte a d’altres 
empreses que també s´hi dediquen. Des de la nostra 
oficina del carrer Estudis 1 de Vilanova, fem:
•Repartiment de correu ordinari, urgent, amb avís de 
recepció, rebuts de l’aigua i padrons fiscals.
•Repartiment de bústia cega (propaganda, informació 
municipal).
•Manipulació i repartiment de flyers i paqueteria.
•Enganxat de cartells a comerços i cartelleres.
•Servei de Gestions (Mancomunitat Penedès Garraf i 
Companyia d’aigües).
•Mailing (factures pels clients empresa Prysmian).
•Destrucció de documentació i registres de les 
empreses.
•Missatgeria ràpida en col.laboració amb Nacex).

Som un servei autoritzat pel Ministerio de Fomento, 
amb certificat d’inscripció al Registro General de 
Empresas Prestadoras de Servicios Postales.

Treballem la gestió de la correspondència i el repartiment postal, i d’altres tipus, en totes 
les seves modalitats.

Missatgeria
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“Me gusta trabajar en 
el taller, hacer manipulados, 
y actividades con mi grupo”
Alba Pejo

Entenem el funcionament del Servei com quelcom viu, modificant els recursos i les activitats 
per aconseguir que cada persona pugui fomentar la seva autonomia, garantint un servei de 
qualitat i centrat en la persona.

Servei Terapia Ocupacional El Centre Ocupacional, està format per dos serveis: Servei 
de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei Ocupacional 
d’Inserció (SOI).
El STO, servei adreçat a aquelles persones que temporal 
o definitivament no poden realitzar un treball productiu 
en el Centre Especial de Treball (CET), basa la seva 
tasca en el treball individualitzat amb la persona, reflectit 
en el seu programa individual, a través del qual i, atenent 
a les seves necessitats, s’estableixen diferents objectius 
que seran desenvolupats en un seguit d’activitats 
emmarcades en dos àmbits:

•Activitats d’Ajustament Personal i Social: en aquesta 
àrea es treballaran els aspectes de competències 
personals i socials mitjançant activitats de diferent 
naturalesa: física, cognitiva, relacionades amb la llar i 
amb la comunitat, així com d’altres que es van adaptant 
a les necessitats de les persones.
•Activitats d’Ocupació Terapèutica: Es realitzen tasques 
que afavoreixen competències d’execució, generalment 
de naturalesa manipulativa, sense la pressió de caire 
laboral. Realitzem activitats d’artesania, manipulats, 
jardineria i altres.

55
Vilanova i la Geltrú
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 “Venir al Tegar va muy 
bien para poderse 
desenvolver en la vida 
diària y para algun dia 
tener un contrato y 
un futuro”
Yessica Fernández

El SOI és un servei prelaboral adreçat a persones 
majors de 18 anys amb diversitat funcional de tipologia 
intel·lectual que tenen aptituds laborals i productives 
però que encara no poden incorporar-se al Centre 
Especial de Treball per manca de formació laboral i 
/o preparació sociopersonal, o bé per manca d’oferta 
de treball. Els objectius del servei es treballen en dos 
tipus d’activitats:

•Activitats d’Aprenentatge Laboral: Totes aquelles 
tasques destinades  a potenciar l’adquisició i/o 
manteniment de competències socio-laborals que 
puguin facilitar la seva integració dins l’àmbit laboral, 
atenent als interessos de la persona i les necessitats 
dels serveis laborals. 
•Activitats d’Ajustament Personal i Social: Conjunt 
d’activitats destinades a treballar la relació personal i 
social amb l’entorn i per tant la millora de competències 
que poden incidir en la seva autonomia i gestió de les 
situacions i, en definitiva, en una millora de la qualitat 
de vida.

Els aprenentatges en l’àmbit personal i laboral, realitzats al ritme que la persona pot assolir, 
ajuden a adquirir competències necessàries per afrontar el món laboral.

Servei Ocupacional d’inserció

1 1
La Palma de Cervelló Cunit
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“Em sento acollida, 
és casa meva”
Magdalena Sallent

La Mancomunitat ofereix dos tipus de serveis 
residencials:
•Les llars residències (Magí Aranda i Llar Roquetes) 
per persones que tenen diferents necessitats de suport. 
Aquest suport per part dels educadors està disponible 
de forma constant durant l’estada a la llar.
•Els pisos de suport a l’autonomia, especialment 
dissenyats per persones que presenten un nivell 
d’autonomia que els hi permet fer-se responsables 
de la seva autodirecció, amb el suport puntual dels 
educadors.
Tots dos recursos tenen per objectiu principal, donar el 
suport que cada persona necessita, en les activitats que 
són pròpies d’una llar. A partir d’aquestes necessitats de 
suport, i sempre tenint en compte les seves motivacions 
i interessos, es dissenya el Pla d’Activitats de totes les 
persones, el qual dona resposta als Programes Globals 
d’Orientació, en el que es recullen els objectius a 
treballar anualment. 

Les llars i els pisos, estan configurats com a espais de 
confort i convivència, en el que la persona pugui viure 
còmodament, així mateix es potencia, en la mesura del 
possible, la relació amb les famílies i els tutors. 

Donar, en cada moment, el suport que la persona necessita en funció del seu grau 
d’autonomia i dels seus interessos

Serveis Residencials

23
Llar Magí Aranda

12
Llar Residència  
Les Roquetes

12
Pisos Peixateria

i c/ Barcelona

8
Pisos Rajanta
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“Me gustan los pisos
y me gusta jugar a fútbol”
Mario Fernández

En funció de les  necessitats específiques de la per-
sona i les seves demandes, el lleure es realitza en 
els serveis residencials, per aquelles persones ate-
ses en els mateixos, o a través d’entitats del nostre 
territori que gestionen l’esport i l’oci com a model 
més ampli de socialització. Dins d’aquest model 
també tenim contacte amb entitats especialitzades 
en programar estades de vacances on es compa-
gina la socialització amb el coneixement de nous 
indrets tant del país com del exterior.

Amb l’arribada de la pandèmia es varen aturar les 
activitats de lleure, especialment les que es realit-
zaven en entitats externes. Com a conseqüència 
dels diferents confinaments tant les llars com els pi-
sos de suport varen esdevenir un espai generador 
d’oci, on, partint dels grups bombolla establerts, es 
varen realitzar activitats per tal d’afrontar les dificul-
tats anímiques que aquesta situació presentava. 

Servei de lleure
Entenem el lleure com un temps per gaudir, de descans però també creatiu, de participació, 
alliberador, de comunicació, de socialització i normalitzador dins la comunitat.
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Volem agraïr a les empreses, institucions i entitats amb les que mantenim, i hem mantingut, 
relacions de col·laboració, ja sigui en l’àmbit laboral com en el social, el suport que, en tot 
moment han donat al nostre projecte fent possible la realitat de la nostra existència, així com 
la projecció cap el futur. Sense aquests suports i les sinergies creades no hauríem pogut 
avançar cap a la millora de la qualitat de vida de les persones. Moltes gràcies a tots i totes!  
En especial fem esment de les següents:

Agraïments

Institucions Ajuntaments membres 
de la Mancomunitat

Clients

Entitats

LEADING DRIVE TECHNOLOGY
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tegar
Avda. del Riu Foix, 60
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
93 815 16 37
93 815 88 70
www.tegar.cat

facebook.com/tegar.tallersespecialsgarraf

twitter.com/tegar1974

youtube.com/user/TallerEspecialGarraf

flickr.com/photos/81954188@N06/


