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 Activitats d’estiu als Serveis Residencials 

Nova col.laboració amb destil.leries MG 

L’empresa Destil·leries MG, des de fa molts 
anys, es mostra  sensible als objectius de suport 
en el àmbit laboral a les persones amb especials 
dificultats que des de el nostre centre represen-
tem i defensem. En nombroses ocasions han 
requerit els nostres serveis per realitzar tasques 
de manipulats en la nostra nau. En aquesta oca-
sió, des de primers de setembre hem iniciat una 
tasca de col·laboració laboral  amb una línia de 
treball en la pròpia nau del client, d’aquesta ma-
nera encetem una tasca integradora i il·lusionant 
per les 4 persones que hi participen. Projectes 
de col.laboració com aquest, amb el teixit empre-
sarial de la comarca, donen visibilitat a les per-
sones que tenim contractades i  sentit als nos-
tres objectius. 

Hem fet moltes activitats aquest estiu. Destaquem l'activitat i concurs  de 
pesca que vam fer al maig  que es va celebrar el II OPEN BENÈFIC SINDROME DE 
DOWN. D’altra banda, també hem fet activitats i sortides a la platja de Vilanova i a la 
piscina per refrescar-nos. Destacant una activitat ludica i esportiva amb patinet. Hem 
fet passejos i sortides a l'entorn. Especial va ser la sortida durant la Festa Major de 
Vilanova on els usuaris van gaudir de les festes i balls populars. Aquestes i altres 
activitats ens van omplir de companyonia i  van ajudar a soportar la calor de la millor 
manera posible. 
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d’estiu al Club 
Alfa-Tegar 

El Servei de Jardineria participa en la 
Festa de la Verema de Cubelles 

En un racó de l’aparcament municipal de Cubelles, on es celebra la festa de la 
verema, cada any realitzem un petit muntatge. Aquest any s’ha celebrat els dies 
2, 3 i 4 de setembre i hem construït un tancat amb travesses de fusta emplenat 
d’escorça de pi. En aquest parterre hem posat alguns  elements relacionats amb 
el món del vi, com per exemple, caixes de fusta antigues amb ampolles de cava 
buides, alguns ceps de vinya, alguna bota de vi antiga, etc…. 

Aquest parterre i tots els elements  que hi vàrem posar anaven decorats amb un 
seguit de plantes variades amb flor, barrejant així els conceptes de jardineria i 
verema. En les imatges veieu les tasques de preparació i el resultat final. 

Aquesta activitat s’inscriu dins l’àmbit de participació amb el territori, especial-
ment  en una població com Cubelles que, tant des de el consistori com des de la 
ciutadania, sempre  ha mostrat una gran sensibilitat cap el nostre col.lectiu. 

El Club Esportiu Alfa Tegar del Garraf 
ha organitzat durant el mes d’Agost 
unes merescudes vacances a una 
casa de colònies a Balenyà per a tots 
els nois i noies que fan esport. 
Amb totes les mesures preventives de 
la COVID, aquest any els nois i noies 
han gaudit d’una estada en aquesta 
casa en plena naturalesa, on cada dia 
feien moltes activitats diferents. 
A més de gaudir d’uns grans àpats 
elaborats pels propietaris de la casa, 
desprès de cada sopar podien ballar i 
cantar a l’aire lliure simulant una dis-
coteca. 
Durant aquests quatre dies, els nois i 
noies han pogut descansar, descon-
nectar i gaudir per poder tornar al 
mes de Setembre carregats de forces 
per seguir fent l’esport que tant els hi 
agrada. 

El passat mes de juliol, el centre ocupacional es va omplir de música, coreo-
grafies i guinyols de teatre. Tots els grups assajaven els seus números artístics 
perquè hi havia una convocatòria de Top Talent Tegar programada pel 29.  

Entre tots, vam superar en escreix les expectatives, i vam gaudir del Talent de 
les actuacions finals.  

De ben segur que hi haurà properes edicions del Got Talent Tegar, doncs en-
tre passadissos ja es noten plans i idees per a noves actuacions.  

1a. Edició de Got Talent al Centre Ocupacional 


