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Em plau presentar-vos la memòria anual de la Mancomunitat 
TEGAR del Garraf, el document que recull l’activitat desenvo-
lupada en aquest centre durant l’any 2016. Sens dubte podem 
afirmar que ha estat un exercici molt positiu per aquesta insti-
tució cabdal per a l’atenció social de la nostra comarca. 

Penso que és important destacar que durant el 2016 el  
TEGAR ha atès 234 persones amb diferents discapacitats, to-
tes elles del Garraf, i que d’aquestes, més de la meitat han 
tingut contracte laboral en els diferents serveis que presta la 
Mancomunitat. D’altra banda, l’estrena de la llar-residència de 
Les Roquetes ha estat un encert i dóna valor afegit a la tasca 
assistencial i de promoció de l’autonomia de les usuàries i els 
usuaris del TEGAR.

Les dades ens permeten quantificar la tasca que desenvolupa 
el TEGAR, però penso que, més remarcable que la quantitat, 
és la qualitat. La Mancomunitat TEGAR es distingeix en el seu 
compromís per oferir uns serveis de qualitat, amb la convicció 
que aquest és el camí per mantenir la confiança de les famílies 
usuàries i també dels clients dels diferents serveis. La recerca 
de l’excel·lència és, doncs, una línia estratègica de l’entitat, in-
dispensable per garantir-ne la viabilitat. 

Per tot plegat, vull agrair molt sincerament la gran feina que 
realitzen en el dia a dia totes les treballadores i els treballa-
dors del TEGAR, des de la gerència, fins als tècnics, personal 
de suport i operaris i operàries. Agraeixo la seva aposta per 
implementar la millora i la innovació contínua, la seva professi-
onalitat. Aquesta actitud compromesa és de ben segur una de 
les claus perquè avui puguem definir la Mancomunitat TEGAR 
del Garraf com una institució d’abast comarcal plenament con-
solidada i arrelada al territori, que contribueix decisivament a 
fer que tinguem una societat més inclusiva i més justa.
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EL CENTRE: origen i evolució

PRESENTACIÓ

Joaquim Martrat

Director Gerent
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El Centre de Pedagogia Terapèutica   Sant Miquel, fundat a l’any 1974, 
sorgeix de la iniciativa del Patronat Municipal d’Educació Especial

És difícil fer la presentació d’un any que ha resultat tan i tan complicat, i 
encara ho és més citar aquelles coses positives, que n’hi ha hagut, però 
poques. Potser el més rellevant és que malgrat tot hem arribat al final 
de l’any, hem tancat econòmicament en positiu, sense pèrdues i la ins-
titució ha mantingut la seva aportació social a la comunitat comarcal. 

Les relacions amb l’anterior junta directiva de l’Associació de pares no 
han aportat el necessari equilibri entre el centre i les famílies. La insis-
tència en la inauguració de la llar de Les Roquetes ha comportat altres 
disfuncions que han afectat la confiança entre l’associació i el Tegar. 

La llar-residència de Les Roquetes, finalment oberta de manera parcial 
per a dotze places, té, en aquests moments, deu places ocupades. Deu 
places que ha costat molt arribar-hi, perquè, com havíem dit diverses 
vegades, la mancança de places no era tal, i en prou feines hi havia cinc 
o sis candidats a ser-ne usuari. Es van haver d’accelerar altres entrades 

per arribar a aquestes deu places ocupades que donen estabilitat econò-
mica a aquest servei. 

Aquesta obertura de la llar-residència va comportar la signatura obligada 
del conveni de concert dels serveis amb la Generalitat i, de retruc, l’esta-
bliment del copagament dels serveis de llar-residència, i Centre ocupaci-
onal (STO i SOI). 

El concert ha suposat una disminució dels ingressos d’uns cinquanta mil 
euros, ja que s’han deixat de cobrar serveis que abans anaven fora de la 
subvenció. I el copagament ens ha convertit en recaptadors per compte 
de la Generalitat, amb alguns problemes d’impagats i complicació en la 
gestió de les factures mensuals. 

Haver continuat un any més amb el sistema de subvenció hauria estat 
més positiu. 

Tot i així, el Tegar ha tirat endavant en el compliment de la seva missió que 
ja sabeu que és la de “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 seva pròpia qualitat de vida”. 

Naturalment que tots voldríem que les relacions haguessin estat més flui-
des, sense entrebancs, desconfiances i alguna denúncia a la judicatura. 
Afortunadament, a finals d’any, en una nova assemblea es va produir un 
canvi en la junta directiva que ens torna l’esperança de poder reconduir 
les relacions i recuperar la fluïdesa perduda en el diàleg entre l’associació 
i el Tegar, confiança que mai s’hauria d’haver perdut.

La millora de la situació econòmica en general ens permet afirmar que 
estem segurs que el proper 2017 començarem a recuperar feines i sub-
vencions perdudes des del 2009. 

Deixem de banda els aspectes negatius i donem rellevància als positius. 

La Mancomunitat ha seguit el seu camí aportant als ciutadans del Garraf 
la seva experiència en l’àmbit social i el tractament a les persones amb 
discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Noves propostes laborals han 
fet créixer el centre especial de treball. Projectes que es plasmaran amb 
tota seguretat al llarg del proper any, faran que creixi el nombre de per-
sones contractades en més d’una vintena. 

La dimensió del Tegar, en número de nòmines, que a finals d’any supera-
va les 180, i que en uns mesos superarà les 200, ens situen dins del grup 
de les cinc empreses del Garraf amb més treballadors contractats. 

Esperem que les pàgines que venen a continuació siguin del vostre 
interès. 

Creat l’any 1970 per tal d’atendre a la població deficient de la comarca del 
Garraf, el Patronat va ser creat per iniciativa de personalitats de la Vila inte-
ressades en els discapacitats i de pares afectats. La població que va acollir 
el Centre van ser nois/es de la Comarca del Garraf, sense límit d’edat i amb 
qualsevol tipus de minusvalía psíquica. El Centre es va articular en tres depar-
taments o seccions:

DEPARTAMENT ESCOLA
Acollia als grups de nois/es menors de 16 anys, que s’agrupaven tenint en 
compte la seva capacitat d’aprenentatge i l’edat cronològica. L’objectiu del 
departament escola era el de crear els hàbits d’autonomia personal i treballar 
depenent de la seva capacitat l’adquisició de coneixements de lecto-escriptu-
ra i càlcul bàsic.

DEPARTAMENT DE PRE-TALLER
Amb caire experimental sobre la futura orientació laboral. Els objectius bàsics 
d’aquest departament van ser fomentar la sociabilitat, els hàbits de treball i 
mantenir i/o ampliar els nivells d’escolaritat per tal de realitzar una adequada 
orientació cap al món del treball.

DEPARTAMENT DE TALLER
Sorgeix de la necessitat de donar resposta laboral a aquells nois/es que es 
trobaven en edat laboral, i per als que el lloc més adient era una lloc de treball. 
Es realitzava una activitat eminentment productiva.

A l’any 1976 es planteja la necessitat d’ampliar la secció de Taller. Això va 
suposar la construcció d’una nova nau de treball amb una estructura més 
adequada a l’activitat laboral. El 18 de desembre de 1976, es va aprovar en 
el ple de l’Ajuntament de Vilanova la cessió gratuïta de la parcel·la de terreny 
per tal de construir les noves instal·lacions. Aquest terreny estava als afores de 
Vilanova, en un barri en creixement anomenat “La Collada-Els sis camins”.

L’edifici es va finançar mitjançant les subvencions del “Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo y del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Mi-
nusválidos”.

A l’any 1980 es van traslladar totes les dependències excepte el Pre-taller i els 
Disminuïts Profunds, definitivament als edificis actuals.

A partir de 1982, es promulga la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids 
LISMI (Decret 1368/1982 de 23 de Març) que regula diferents aspectes en 
matèria d’integració així com la creació dels Centres Especials de Treball i els 
Centres Ocupacionals, això fa que els antics departaments es reestructurin en 
els dos centres que hi ha actualment:

CENTRE OCUPACIONAL
Servei de caire assistencial i amb l’objectiu de proporcionar una atenció re-
habilitadora i terapèutica.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
“L’objectiu principal és realitzar un treball productiu participant regularment 
de les operacions del mercat i tenint com a finalitat assegurar un treball 

remunerat i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que re-
quereixin els treballadors Minusvàlids, alhora que sigui un medi d’integració 
del major nombre de Minusvàlids al règim de treball normal” (Reial Decret 
2273/85).

A l’any 1990 es va aprovar el primer Projecte Generador de Treball el qual 
va significar una nova inversió per a la creació de 20 llocs de treball i a la 
vegada que es va donar un número igual de vist-i-plaus per a la contractació 
de les persones que ocuparien els llocs de treball creats.

Uns anys abans (maig de 1987), i donat l’increment de persones ateses al 
Taller, es van diversificar les seccions de treball, creant-se la de jardineria i 
missatgeria. Posteriorment es va fer la inversió en la secció de jardineria amb 
la construcció del viver i l’hivernacle.

En els anys 1994 i 97 es van aprovar per part de l’ICASS, dos nous Projectes 
Generadors de Treball, la qual cosa va possibilitar l’adquisició de maquinà-
ria, la construcció d’un nou edifici i l’ampliació de la plantilla de treballadors.

Paral·lelament i fruit de canvis en la legislació (decret 336/1995 del 28 de 
desembre) pel que fa referència als usuaris en règim transitori (segment 
de la població que per circumstàncies especials estaven a l’espera de ser 
contractats pel CET o be derivats al CO), la Mancomunitat va normalitzar la 
situació d’un total de 35 persones disminuïdes que estaven com a transito-
ris mitjançant contractes d’aprenentatge.

El 3 de desembre de 2013, el govern de l’Estat aprovava el Text Refós de la 
Llei General de Drets de les Persones. Aquest nou marc normatiu, conjunta-
ment amb la Llei de la Dependència, són les normes de referència en l’aten-
ció a les persones amb discapacitat. Les noves propostes de concertació 
dels serveis a les persones també pressuposaran canvis a nivell normatiu. La 
Mancomunitat, que va fer una modificació dels seus Estatuts el 12 d’abril 
de 2013, adaptant les finalitats a les necessitats actual, i simplificant el seu 
nom que passa a ser Mancomunitat Tegar del Garraf, té molta feina a fer en 
l’àmbit comarcal per assegurar el manteniment dels drets de les persones 
amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental residents al Garraf.

La Institució ha anat creixent i madurant alhora. Creixent en nombre d’usu-
saris i de professionals, creixent en feines i en facturació. I madurant, fent 
millor les coses que fa uns anys, aportant noves idees i aplicant eines inno-
vadores. 

El 2016 s’han atès a 234 persones amb algun certificat de discapacitat. I 
hem inaugurat la nova llar-residència de Les Roquetes amb una capacitat 
per a 16 persones un cop estigui a ple funcionament.
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VALORS
• Defensors de l’autonomia  personal
• Adaptables al canvi de l’entorn i les persones
• Sensibles a les diferents capacitats personals
• Garants del dret al treball de totes les persones
• Realitzadors de tasques de proximitat amb el territori
• Atents a les necessitats de les persones 
• Formadors laborals
• Treball individual adaptat a cada persona
• Flexibles
• Professionals
• Públics

7

MISSIÓ MANCOMUNITAT 
TEGAR del Garraf
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 seva pròpia qualitat de vida.

FETS SINGULARS 2016
m
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ó

Línies de treball estrategic: CANVAS 2016-1018

•
•
•

•
• 
 
•

•

VISIÓ
Ser referent de l’economia social de la comarca del Garraf
Practicar una gestió econòmica responsable i professional
Facilitar suport a les persones en base a les seves necessitats i perspecti-
ves personals i amb serveis que siguin continuats, flexibles i adaptables
Prestar serveis socials de Qualitat
Comunicar tant externa com internament la Missió, Visió i Valors de la 
Mancomunitat Tegar del Garraf
Tenir una transversalitat amb els agents de la comarca (polítics, econò-
mics, socials, educatius , sanitaris...) cercant projectes de sinèrgia
Estar amatent a les necessitats futures dels usuaris per desplegar nous 
serveis

Visita dels Jardiners a Girona Temps de Flors

Arranjament Jardins Can Travé a Cubelles

Visita de la Regidora del PSC, Gisela Vargas

Visita de la Regidora del PSC Gisela Vargas Fira de Nadal a CanyellesVisita del Regidor de la CUP, Josep Maria Domènech

Fira de Cubelles
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ANÀLISI ECONÒMICA 
Situació econòmica i financera de la 
Mancomunitat el 2016

QUADRE COMPARATIU D’APORTACIONS
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL A 31/12/2016
    Exercici 2016 Exercici 2015
2. Transferències i subvencions rebudes 1.233.859,91  2.451.865,13
 a) De l’exercici  1.233.859,91  2.451.865,13 
 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l’exercici 967.270,60  2.104.228,28
   751 Subvencions per a despeses no financeres de l’exercici 967.270,60  2.095.913,21
  a.2) Transferències 300.430,97
   750 ADIGSA(G.CAT.D.MEDI AMBIENT I HABITATGE) 231.669,29  300.430,97 
 a.3)  Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d’un element 34.920,02  47.205,88 

Patrimonial 
 752 Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics 34.920,02  47.205,88

3. Vendes i prestacions de serveis 2.854.327,54  1.434.723,73
 a) Vendes   1.025.058,69  952.225,61
   702 Vendes de productes semiacabats 1.025.058,69  952.225,61
 b) Prestació de serveis 1.829.268,85  482.498,12
   741 Preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats 12.168,69  11.755,69
   705 Prestacions de serveis 1.817.100,16 470.742,43
6. Altres ingressos de gestió ordinària 410.276,01  400.472,58
   777 Altres ingressos 410.276,01  400.472,58
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 4.498.463,46  4.287.061,44
8. Despeses de personal -3.300.228,46  -3.156.748,12
 a) Sous, salaris i assimilats -2.747.015,33  -2.639.708,51
   640 Sous i salaris -2.747.015,33  -2.639.708,51
 b) Càrregues socials -553.213,13  -517.039,61 
   642 Cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador -472.373,99  -434.080,34 
   644 Altres despeses socials -25.809,14  -29.384,22
   645 Prestacions socials -55.030,00  -53.575,05
10. Aprovisionaments -415.485,84  -400.779,42
 a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments -415.485,84  -400.779,42
   600 Compres de mercaderies -216.387,23  -213.377,72
   601 Compres de primeres matèries -99.322,39  -90.944,58
   602 Compres d’altres aprovisionaments -98.998,12  -95.857,72
   607 Treballs fets per altres entitats -778,10  -599,40
11. Altres despeses de gestió ordinària -385.453,67  -380.472,29
 a) Subministraments i serveis exteriors -382.884,01  -380.472,29
   62 SERVEIS EXTERIORS -382.884,01  -380.472,29 
 b) Tributs    -2.569,66  0,00
   63 TRIBUTS -2.569,66  0,00
12. Amortizació de l’immobilitzat -155.087,52  -161.402,94 
   68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -155.087,52  -161.402,94
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -4.256.255,49  -4.099.402,77 
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)  242.207,97  187.658,67
13.  Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius en estat  0,00  -2.361,72
      de venda 
 b) Baixes i alienacions 0,00  -2.361,72
   671 Pèrdues procedents de l’immobilitzat material 0,00  -6.487,68
   771 Beneficis procedents de l’immobilitzat material 0,00  4.125,96
14. Altres partides no ordinàries 4.514,58  78.156,27
 a) Ingressos  3.782,94  77.828,75
   778 Ingressos excepcionals 3.782,94  77.828,75
 b) Despeses  731,64  327,52
   678 Despeses excepcionals 731,64  327,52
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14) 246.722,55  263.453,22
15. Ingressos financers 20.078,26  23.009,33
 b) De valors representatius de deute, de crèdits i d’altres inversions financeres 20.078,26  23.009,33
  b.2) Altres  20.078,26  23.009,33
   7699 Altres ingressos financers 20.078,26  23.009,33
16. Despeses financeres -93,54  -131,07
 b) Altres   -93,54  -131,07
   669 Altres despeses financeres -93,54  -131,07 
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 19.984,72 22.878,26
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (II + III) 266.707,27  286.331,48

El resultat econòmic de la Mancomunitat a 31 de desembre de 2016 ha 
estat positiu. Això vol dir que hem tingut més ingressos que despeses o, 
dit d’una altre manera, hem realitzat la majoria dels ingressos previstos i, 
alhora, hem estalviat en les despeses previstes. 

La Mancomunitat, com hem dit altres vegades, és una entitat sanejada en 
el pla econòmic, sense deutes, ni línies de crèdit, que paga puntualment als 
seus proveïdors, que no deu diners a ningú, i que intenta sempre cobrar la 
feina que es fa amb els clients, sense oblidar la seva missió social. 

El mèrit, si n’hi ha algun, és compartit, la gestió econòmica que es fa és for-
tament continguda, sense gastar el que no podem gastar, però sense deixar 
d’invertir en aquelles coses que cal millorar o reposar. El Tegar procura mirar 
sempre endavant en bé de les persones amb discapacitat, forma part de la 
nostra missió i hi estem moralment obligats. Els límits ens els posa el sentit 
comú i el conjunt de normatives, lleis, decrets i ordres d’obligat compliment 
per evitar malversacions dels fons públics que gestionem. 

Els resultats del pressupost del 2016 ens indiquen que s’ha executat un 
90,33% del que estava previst gastar, i s’ha ingressat el 100,02% del que 
havíem pressupostat, d’aquí ve aquesta diferència del 9,69% en positiu. 
Hem ingressat més del que hem gastat. El saldo pressupostari positiu és 
de 520.972€. 
Analitzant més detalladament, veiem que les despeses de Personal s’han 
retallat en 300.860%, representa un 8,3%, i les de Bens corrents i serveis 
114.600€, representa un 11,4%. També podem explicar que les vendes del 
Centre Especial de Treball han estat superiors en 162.952€.  
A les pàgines que segueixen podeu veure amb més detall els resultats 
comptables de l’exercici 2016, el Compte de resultats, el Balanç de situació 
i el Romanent de Tresoreria. No passeu per alt que darrere dels resultats hi 
ha un equip de persones preocupada per mantenir la viabilitat de la institu-
ció, els seus valors i la seva missió. I, per ara, s’està aconseguint, amb esforç 
col·lectiu, sense cap dubte. 

FACTURACIÓ CENTRE ESPECIAL DE TREBALL TEGAR

IVA inclòs  Serveis Industrials 2016 Jardineria 2016 Missatgeria 2016 Totals 2016

Gener 46.714,58  59.915,42  23.076,36 129.706,36

Febrer  64.139,81  102.523,42  9.352,86  176.016,09

Març  53.046,03  80.441,44  10.694,42  144.181,89

Abril  66.739,94 80.406,80  19.882,44  167.029,18

Maig  62.309,02  80.261,05  18.261,79  160.831,86

Juny  63.286,38  84.930,76  16.264,00  164.481,14

Juliol  69.430,15  87.191,54  13.638,17  170.259,86

Agost  9.151,35  73.455,67  3.302,02  88.909,04

Setembre  70.732,81  64.795,41  15.050,37  150.578,59

Octubre  54.872,35  70.127,61  14.953,62  139.953,58

Novembre  66.172,51  91.658,82  13.490,12  171.321,45

Desembre  43.099,76  105.928,69  14.474,22  165.683,27

Total parcial  669.694,69 983.817,23  175.440,39  1.828.952,31

Pressupostats  726.000,00  750.000,00  190.000,00  1.666.000,00
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A) ACTIU NO CORRENT 2.479.365,79  2.650.147,79
 I. Immobilitzat intangible 8.812,76  9.112,33
   3. Aplicacions informàtiques 8.812,76 9.112,33
   206 Aplicacions informàtiques 14.575,67  14.575,67
   2806 Amortització acumula da d’aplicacions informàtiques -5.762,91  -5.463,34
 II. Immobilitzat material 2.467.683,76  2.638.166,19
  1. Terrenys  0,00  -301,88
   2810 Amortització acumulada de terrenys i béns naturals 0,00  -301,88
  2. Construccions 1.506.680,89  1.587.960,97
   211 Construccions 2.608.551,90  2.601.468,05
   2811 Amortització acumulada de construccions -1.101.871,01  -1.013.507,08  . . . 
3. Infraestructures 0,00  -6.973,24  . . . 
2812 Amortització acumulada d’infraestructures 0,00  -6.973,24
  4. Béns del patrimoni històric 0,00  -9.671,58
   2813 Amortització acumulada de béns del patrimoni històric 0,00  -9.671,58
  5. Altre immobilitzat material 961.002,87  1.067.151,92
   214 Maquinària i utillatge 383.929,66  367.725,64
   215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 390.418,09  374.408,59
   216 Mobiliari 188.946,41  187.703,28
   217 Equips per a processos d’informació 147.447,11  139.330,61
   218 Elements de transport 454.318,56  428.240,56
   219 CONTRETS PENDENTS D’ APLICACIÓ (Altre immobilitzat material) 691.448,22  781.877,70
   2814 Amortització acumulada de maquinària i utillatge -369.409,61  -334.876,03
   2815 Amortització acumulada d’instal·lacions tècniques i altres instal·lacions -295.734,54  -292.875,85
   2816 Amortització acumulada de mobiliari -147.408,09  -138.773,80
   2817 Amortització acumulada d’equips per a processos d’informació -142.506,03  -124.359,98
   2818 Amortització acumulada d’elements de transport -340.446,91  -321.248,80
 VI. Inversions financeres a llarg termini 2.869,27  2.869,27
  1. Inversions financeres en patrimoni 2.844,57  2.844,57
   260 Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni 2.844,57  2.844,57
  4. Altres inversions financeres 24,70  0,00  . . .
  27 FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS A LLARG TERMINI 24,70  24,70

B) ACTIU CORRENT 4.533.345,91  4.204.242,08
 III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.088.592,42  948.699,24
  1. Deutors per operacions de gestió 1.088.504,21  948.611,03
   4300 Operacions de gestió 1.084.520,28  935.004,68
   4310 Operacions de gestió 3.983,93  13.606,35
  3. Administracions públiques 88,21  88,21
   472 Hisenda pública, IVA suportat 88,21  88,21
 V. Inversions financeres a curt termini 3.972,19  3.972,19
  4. Altres inversions financeres 3.972,19  3.972,19
   565 Fiances constituïdes a curt termini 3.972,19  3.972,19
 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.440.781,30  3.251.570,65
  2. Tresoreria  3.440.781,30  3.251.570,65
   570 Caixa operativa 1.406,90  1.676,46
   571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 3.439.374,40  3.249.894,19

    TOTAL ACTIU (A + B) 7.012.711,70  6.854.389,87

EXERCICI COMPTABLE 2016: 
Balanç de situació a 31/12/2016

 Actiu Exercici 2016  Exercici 2015

A) PATRIMONI NET 6.684.032,24  3.531.647,95
 I. Patrimoni  1.282.811,53 1.282.811,53
   100 Patrimoni 1.282.811,53  1.282.811,53
 II. Patrimoni generat 5.401.220,71  2.248.836,42
  1. Resultats d’exercicis anteriors 5.134.513,44  1.962.504,94
   120 Resultats d’exercicis anteriors 5.134.513,44  1.962.504,94
  2. Resultat de l’exercici 266.707,27  286.331,48
   129 Resultat de l’exercici 266.707,27  286.331,48
C) PASSIU CORRENT 328.679,46  3.322.741,92
 II. Deutes a curt termini 12.161,08  2.377.014,54
  4. Altres deutes 12.161,08  2.377.014,54
   4013 Altres deutes 12.161,08  2.377.014,54
 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 316.518,38  945.727,38
   1. Creditors per operacions de gestió 178.138,61  828.294,04
   4000 Operacions de gestió 178.138,61  199.716,86
   4010 Operacions de gestió 0,00  628.577,18
  2. Altres comptes a pagar 40.657,37  40.657,37
   419 Altres creditors no pressupostaris 40.657,37  40.657,37
  3. Administracions públiques 97.722,40  76.775,97
   475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes 82.226,77  63.164,50
   476 Organismes de previsió social, creditors 15.405,97 13.521,92
   477 Hisenda pública, IVA transferit 89,66  89,55

    TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)  7.012.711,70  6.854.389,87

1. (+) Fons líquids   3.440.781,30   3.251.570,65
2. (+) Drets pendents de cobrament  1.092.589,31   952.696,13
 (+) del pressupost corrent 1.084.520,28   935.004,68
 (+) de pressupostos tancats 3.983,93   13.606,35
 (+) d’operacions no pressupostàries 4.085,10   4.085,10
3. (-) Obligacions pendents de pagament   328.679,46   3.322.741,92
 (+) del pressupost corrent 178.138,61   199.716,86
 (+) de pressupostos tancats 12.161,08   3.005.591,72
 (+) d’operacions no pressupostàries 138.379,77   117.433,34
4. (+) Partides pendents d’aplicació  0,00   0,00
 (-) cobraments efectuats pendents d’aplicació definitiva 0,00   0,00
 (+) pagaments efectuats pendents d’aplicació definitiva 0,00   0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)  4.204.691,15   881.524,86
II. Saldos de cobrament dubtós  0,00   0,00
III. Excés de finançament afectat  0,00   0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)  4.204.691,15   881.524,86

EXERCICI COMPTABLE 2016: 
Balanç de situació a 31/12/2016

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016:
 COMPONENTS Imports any 2016  Imports any 2015

 PATRIMONI NET I PASSIU Exercici 2016  Exercici 2015
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PLANTILLA

Acompanyant 2
TOTAL 2

Serveis Centrals
Director Gerent 1
Cap d’Administració 1
Cap de Personal 1
Responsable de Recepció i Compres 1
Responsable de Qualitat, Comercial 
i Comunicació 1
Responsable de Manteniment 1
Secretari (a temps parcial) 1
Interventor (a temps parcial) 1
TOTAL 8

Centre Especial de Treball

Unitat de Suport a l’Activitat Professional
Psicòleg 1
Treballadora Social 1
Pedagoga 1/2

TOTAL 2,5

Servei de Transport

Total plantilla 2016: 78 persones

Serveis industrials
manipulats i envasats

Cap de Producció 1
Monitors tècnics espec. 7
Encarregat de Magatzem 1
Auxiliar 1
TOTAL 10

Serveis 
de jardineria

   Cap de Producció 1
   Adjunt a Cap de Producció 1
   Monitors tècnics espec. 9

   TOTAL 11

Serveis 
de missatgeria

Cap de Producció   1
Monitors tècnics espec. 1
Auxiliar 1

TOTAL 3

Centre Especial de Treball (CET)

Servei de teràpia 
ocupacional (STO)

Directora Tècnica 1
Pedagoga 1
Treballadora Social 1
Educadors 11
Auxiliars 3
TOTAL 17

Servei Ocupacional 
d’Inserció (SOI)

  Coordinadora 1
  Treballadora Social 1
  Educadors 2

  TOTAL 4

Serveis residencials 
i de lleure

Coordinador 1
Pedagoga 1/2
Monitors 18
Cuinera 1

TOTAL 20,5

Centre Ocupacional Sant Miquel (CO)

QUALITAT
Cerquem assolir l’excel·lència en tots els 
àmbits de la nostra activitat professional

En l’àmbit de la Qualitat, les tasques realitzades pel Responsable de Quali-
tat (RQ), han estat les següents:

1. Revisió de la Planificació Estratègica, aspectes del Sistema Integrat de 
Gestió de la Qualitat, que tenen un plantejament a mig termini.

2. Conduir el Comitè de Qualitat per efectuar el  CANVAS al TEGAR Esta-
blir un sistema d’indicadors que permeti mesurar el grau d’assoliment dels 
objectius establerts.

3. Organitzar l’auditoria interna elaborant l’informe d’auditoria interna

4. Coordinar l’auditoria externa de seguiment de la certificació del sistema 
de qualitat  d’acord a la normativa ISO 9001:2008

5. Gestionar tots el Suggeriments i Incidències sorgides del personal de la 
Mancomunitat

6. Planificar i processar l’anàlisi de satisfacció dels clients, tant interns com 
externs

7. Dur a terme la revisió del sistema.

8. Intervenir en el Procediment d’entrada de nous professionals per infor-
mar dels procediments i processos establerts en el Sistema de Gestió Inte-
grat de Qualitat (Sigma).

REVISIÓ DEL SISTEMA INTEGRAT DE QUALITAT:
S’ha procedit a efectuar la revisió dels següents punts tal i com marca la 
Norma:

• Planificació Estratègica
S’ha efectuat un anàlisi de l’entitat des de l’equip directiu d’acord al siste-
ma CANVAS. Posteriorment s’han fet partícips als diferents nivells execu-
tius de tota l’entitat. L’equip directiu ha establert les bases per l’establiment 
d’un sistema d’indicadors de processos que permeti tenir el pols del fun-
cionament de tots els departaments de la Mancomunitat Tegar del Garraf.

• Coordinació de l’auditoria  Interna
S’ha dut a terme l’auditoria en el termini i horaris previstos, havent observat 
in situ i amb els suficients registres evidenciables, el grau d’adequació del 

Sistema de Gestió implantat a TEGAR als requisits de la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 i als propis de l’organització necessaris per poder afrontar 
una auditoria de seguiment de la certificació per part de l’Entitat de Cer-
tificació externa.

 

CONCLUSIONS:
• El Sistema de Gestió Integral de Qualitat auditat, tot i presentar alguns 
punts febles,  es nota fiançat, en un moment de maduresa suficient per 
afrontar serrells de la norma, doncs els aspectes estructurals importants 
de la mateixa estan coberts d’acord als requeriments de la norma UNE-
EN- ISO 9001:2008

• La millora continua està instaurada en el centre de manera forta i 
fiançada.

• Tot i trobar-nos en uns temps delicats de crisi el centre no pateix sacseja-
des  suficientment significatives que el puguin desestabilitzar.

• Auditoria Externa de Renovació
Realitzada per part d’Applus+ s’ha superat àmpliament. S’han detectat 
dues no conformitats que  han sigut esmenades. 

• Suggeriments i incidències.
El nou format d’aquest procediment està totalment implantat, tot i que 
també derivat de la maduresa del sistema, periòdicament s’ha d’insistir en 
la necessitat de comptar amb la col·laboració del personal per mantenir 
viva la millora continua..

• Anàlisi de satisfacció dels clients
La Mancomunitat en el moment d’assolir la certificació ISO, va establir els 
diferents clients que posseïa.

El client intern desdoblat en usuaris i famílies dels mateixos i el client ex-
tern, empreses i administració bàsicament.

S’ha procedit a elaborar enquestes per a cada un dels clients mencionats i 
el resultat obtingut ha estat d’una mitjana de valoració positiva que oscil·la 
entre el 65 % i el 75 % , que considerem satisfactòria d’acord als objectius 
plantejats.qu
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ORGANIGRAMA
Serveis de la Mancomunitat 

TEGAR del Garraf.

mancomunitat

ple mancomunitat

comissió permanent

Joaquim Martrat

Angela Aranda - Laura Sampietro

Sebastian PonceJaume Centelles

Joan Salvany

director-gerent

administració

manteniment

comercial, qualitat, comunicació

cap de personal i rr.hh.

centre especial de treball

centre ocupacional serveis residencials serveis complementarisserveis de lleuretegar
sant miquel llar residència Magí Aranda

servei de suport a l’autonomia
menjador
transport

casal
font de ferro

Tegar

Centre Especial de Treball
mancomunitat

Joaquim Martrat

Angela Aranda - Laura Sampietro

Sebastian PonceJaume Centelles

cap de producció
Albert Llorens

cap de producció
Eva González

psicòleg
Jaume Centelles

Joan Salvany

director-gerent

tegar

administració

manteniment

comercial, qualitat, comunicació

cap de personal i rr.hh.

jardineria viver missatgeria usap/scaps/ssil

treballadora social
Maite Balmón

Pedagog
Ayoze Sánchez

enginyer tècnic agrícola
Pau Marsé

Marta Tobarra

Miquel Martin

cap de producció
Joan Soler

manipulats envasats

Grup
Adrià Cruells

Grup
Miguel Palacios

Grup
Marc Melquiades

Grup
Yolanda Alguacil

Grup
Mireia Montserrat

Megadynne Rubber
Juan Antonio Ribera

ALTRES
ENCLAVAMENTS

Prysmian
Gregori Carvajal

VENDING

Magatzem
Josep Anton Milian

Jordi Herreros

Marta Salmerón

Ricard Perona

David Pascual

Raül López

Joan Albarral

Rubén Montoro

Oscar Prieto 

Centre Ocupacional Sant Miquel

Serveis Residencialsmancomunitat

Joaquim Martrat

Angela Aranda - Laura Sampietro

Sebastian PonceJaume Centelles

director tècnic i cap de servei
Julio Ramos

Joan Salvany

director-gerent

administració

manteniment

comercial, qualitat, comunicació

cap de personal i rr.hh.

serveis residencials

pedagoga
Cristina Nàgera

treballadora social
Susanna C. Bermejo

treballadora social
Susanna S. Huguet

treballadora social
Maite Balmón

Susana Euguix, Purificación Paniagua, Izabela Olejniczak, 
Mireia Morillas, Noel Mestre, Eva Martínez, Jenifer Padilla, 

Laura Cruz, Tània Bel, Magdalena Gímenez.

llar residència Magí Aranda
Eva Salido, Navidad Albareda, 
Eva Cumillera, Jorge Ramírez

programa de Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar

Barcelona

GRUP 4

Peixateria II

GRUP 3

Peixateria I

GRUP 2

Mitja Lluna II

GRUP 1

Mitja Lluna
GRUP 5
GRUP 6

GRUP 3
GRUP 4

GRUP 1
GRUP 2

mancomunitat

Joaquim Martrat

Angela Aranda - Laura Sampietro

Sebastian PonceJaume Centelles

directora tècnica
Gemma Gabaldà

pedagoga
Marta Aguado

Joan Salvany

director-gerent

administració

manteniment

comercial, qualitat, comunicació

cap de personal i rr.hh.

sto/stoa

centre ocupacional

sant miquel

soi

Grup
Marta Salmeron

treballadora social
Susanna S. Huguet

Grup
Toñi Merino

educadors
Paqui Cordon, Maria Campos, Nines 

Marin, Paco Luque, Lidia Garriga, 
Xavier Carbajo, Mónica Garcia, Alicia 

Morales, Eli Cano, Laura Mestre, 
Montse Massana

auxiliars
Victor Capdet, Ana Maria Fazakas, 

Eliana Salinas, Araceli Galvez

pedagoga
Gemma Vidal

treballadora social
Susanna C. Bermejo

Un equip sensible 
i experimentat  
en el seu  
entorn i  
apassionat per  
les seves  
tasques
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Glòria Martinez, Inmaculada Muñoz, Carme 
Expósito, Raquel Marin, Jesus Fleta, Marta Surià

llar residència Roquetes
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PREVENCIÓ DE  
RISCOS LABORALS
1. POLÍTICA DE L’EMPRESA EN MATÈRIA PREVENTIVA
La Mancomunitat Tegar del Garraf defineix la seva “Política de Prevenció 
de Riscos Laborals” partint del principi fonamental de protegir la vida, 
la integritat i la salut de tots els treballadors i treballadores, tant propis 
com de les empreses col·laboradores, amb l’objectiu de procurar el seu 
benestar físic, mental i social.

Per garantir un desenvolupament eficient d’aquest principi, hem imple-
mentat un sistema de gestió integral que té en compte la tècnica, la 
organització de les relacions socials, la influència dels factors ambientals 
i tot el relatiu a les condicions de treball.

A l’hora d’avaluar els riscos i proposar les mesures preventives que cal 
aplicar en matèria de seguretat i salut, tenim en compte les capacitats 
professionals dels treballadors i treballadores, donant-los les degudes 
instruccions per garantir que només aquelles persones que hagin rebut la 
formació i informació suficient i adequada accediran als llocs de treball.

L’empresa ha implantat un model de prevenció participatiu, basat en el 
dret dels treballadors i treballadores a participar activament en tot el que 
pugui afectar a la seva salut en el treball i prendre les accions necessàries 
per la seva protecció. 

La seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de la Mancomu-
nitat és un dels objectius permanents i fonamentals de la nostra entitat, 
de la mateixa manera que ho és la qualitat dels serveis que oferim. La 
prevenció de riscos està integrada en el conjunt de polítiques de l’em-
presa de tal forma que els directius, tècnics i treballadors assumeixen les 
responsabilitats que tenen en aquesta matèria entenent que el treball, 
per realitzar-se correctament, ha de fer-se amb seguretat. 

2. MODALITAT PREVENTIVA
La MANCOMUNITAT ha optat per desenvolupar la seva activitat pre-
ventiva d’acord amb la modalitat de SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ 
mitjançant un Concert de col·laboració amb SP ACTIVA, que, sense 
formar part de l’estructura de l’empresa, col·labora amb aquesta en la 
realització i/o assessorament de les activitats preventives, fomentant la 
integració de la prevenció en el conjunt d’activitats de l’empresa i en 
tots els nivells jeràrquics, assumint directament el desenvolupament i les 
funcions que assenyala l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals en funció dels tipus de riscos existents: 

• Avaluació dels factors de risc i proposta de mesures correctores.

• Plans i programes: disseny, aplicació i coordinació.

• Planificació i seguiment d’activitats preventives.

• Informació sobre riscos i mesures adoptades.

• Formació dels treballadors/es.

• Estructura d’actuació en cas d’emergència.

• Elaboració de documentació, normativa interna i la memòria anual.

• Estudis específics.

• Assessorament i assistència a la MANCOMUNITAT, incloent l’em-
presari, treballadors i els seus representants.

Per facilitar la comunicació i la coordinació entre el SPA, els representants 
dels treballadors i l’empresa, s’ha nomenat a Laura Sampietro Ruiz  com 
a Coordinadora de Seguretat i Salut, amb les següents responsabilitats: 

• Col·laborar en la detecció dels factors de risc i vetllar per l’aplicació 
de les mesures correctores proposades. 

• Controlar que s’apliquin les activitats preventives contractades amb 
el SPA.

3. ÒRGANS DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ 
Els treballadors i treballadores de TEGAR, tenen una participació activa 
en la millora de l’acció preventiva de l’empresa i cooperen en l’execució 
de la normativa de prevenció de riscos laborals. Estan representats per 2 
Delegades de Prevenció elegides el 23 de març de 2015 entre una 
plantilla de 72 persones. Aquestes delegades són:

Elisabeth Cano Belzunces i Lidia Garriga López

L’empresa, per la seva part, ha designat a 2 representants:
Joaquim Martrat Macià (Gerent)  

i Laura Sampietro Ruiz (Coordinadora de PRL)

Aquestes 4 persones formen el Comitè de Seguretat i Salut, que 
es reuneix periòdicament, està assessorat principalment pel Servei de 
Prevenció, i participa en els plans i programes de prevenció de riscos de 
l’empresa, les condicions de treballla investigació dels accidents laborals 
i la correcció de les deficiències que  s’haguessin detectat.
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4. ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL 2016
Durant aquest any s’ha procedit a valorar l’efectivitat de la integració de 
la prevenció en el sistema general de gestió de l’empresa a través de la 
implantació i aplicació del Pla de Prevenció que hem actualitzat  millo-
rant els criteris d’actuació. 

Hem revisat i actualitzat el Pla d’emergència de la Llar-Residència,  hem 
realitzat les Avaluacions de riscos de Can Travé, del Muntatge de carpes, 
i dels riscos específics en l’embaràs i la lactància.

Donat que a l’any 2015 es van revisar les avaluacions de riscos de dife-
rents serveis, durant el 2016 hem resolt les mesures correctores proposa-
des corresponents a cada servei.

L’activitat en matèria de Coordinació d’activitats empresarials, ha estat 
especialment intensa i important durant aquest any, tant en volum com 
en contingut, especialment per part dels clients del servei de jardineria, 
donades les noves contractacions i la millora continua en aplicació de la 
normativa. Aquestes activitats han consistit bàsicament en l’intercanvi i 
control de documentació i visites de seguretat a les diferents empreses i 
als espais on desenvolupem les tasques que tenim contractades. 

La VIGILÀNCIA DE LA SALUT del conjunt dels treballadors i treballadores, 
s’ha realitzat  d’acord als protocols corresponents a cada lloc de treball, 
seguint criteris epidemiològics , i amb la intenció d’investigar i analitzar 
les possibles relacions entre l’exposició als riscos professionals i els per-
judicis per la salut, i així determinar  les mesures preventives adequades.

En relació a la formació s’han elaborat suports formatius per cada lloc de 
treball que recullen les normes generals de prevenció de la Mancomuni-
tat i les normes específiques corresponents a cada lloc de treball. 

També SP ACTIVA ha impartit formació presencial a 28 treballadors i 
treballadores de diferents serveis.

En relació a la FORMACIÓ  de Prevenció de Riscos Laborals, s’han revi-
sant i entregat actualitzats els suports formatius de cada lloc de treball, 
així com la informació que les diferents empreses externes ens proporci-
onen i que poden afectar a la seguretat i salut.

Per la seva part SP ACTIVA ha impartit formació presencial a 40 treballa-
dors i treballadores de diferents serveis, tant de nova incorporació com 
específica del lloc de treball.

5. ACCIDENTS LABORALS

En el 2016 S’han reforçat Facebook i Tweeter com els dos eixos 
difusors en les xarxes socials, establint els canals de suport, flickr 
i dropbox a nivell de suport fotogràfic i  youtube i vimeo com a 
suports audiovisuals. Us encoratgem a seguir-nos.

COMUNICACIÓ INTERNA
A nivell intern la potenciació i difusió del butlletí PARLA! com ele-
ment d’informació, distribuït juntament amb les nòmines de cada 
més a tots els professionals i usuaris del centre. 
S’han consolidat els blogs de l’STO i SOI per fomentar la partici-
pació de les persones ateses en aquests serveis en la comunicació 
d’aquests departaments.

COMUNICACIÓ EXTERNA
Hem continuat explicant la nostra tasca social a col·lectius com les 
famílies, persones en formació, tècnics d’ajuntaments a nivell de jar-
dineria, entre d’altres, reforçant les presentacions amb els més nous 
suports audiovisuals.

També hi ha hagut aparicions escrites en els medis de comunicació 
comarcal com el Diari de Vilanova (DV) i Eix Diari (diari digital).
En el futur ens plantegem consolidar aquest treball amb col·lectius 
concrets i volem fer, entre d’altres diversos tipus de jornades de por-
tes obertes.

REVISIONS MÈDIQUES 2016

 Nº de revisions 138

 Professionals Usuaris
Servei 21 31

Jardineria 12 31

Serveis Industrials 1 

Serveis Residencials 8 

Servei  Nº accidents Accidents Accidents
  2015 amb baixa sense baixa

Industrials 11 9 2

Jardineria 12 7 5

Missatgeria 0 0 0

SOI  0 0 0

STO  2 1 1

Manteniment 0 0 0

Habitatge  0 0 0

Total  25 75 8

COMUNICACIÓ
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FORMACIÓ
 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. És per aquest motiu que l’Equip Directiu va con-
siderar necessari, l’any 2005, elaborar un procediment que articulés les 
necessitats que tenim com a equip humà en constant canvi i que per 
tant  s’adaptés a les noves situacions, així es va crear el I Pla Bianual 
d’accions Formatives. 

  En funció dels objectius dels diferents serveis s’opta per la modalitat de 
formació en el propi lloc de treball, la participació en seminaris/cursos 
organitzats per entitats externes o bé la gestió del cursos dins la pròpia 
organització.  

Les necessitats detectades des dels diferents departaments de l’organit-
zació i els interessos dels treballadors s’estructuren entorn a: 

Aspectes específics entorn a tres aspectes laborals:

• Gestió i administració

• Intervenció socioeducativa (atenció directa)

• Prevenció de Riscos Laborals

Aspectes comuns a qualsevol lloc de treball:

• Formació específica del lloc de treball 

• Competències vinculades al lloc de treball 

PLA BIANUAL D’ACCIONS FORMATIVES
 En el pressupost econòmic s’estableix com una de les actuacions prio-
ritàries la implantació d’un millor sistema de formació dels treballadors.    
 
 En la valoració realitzada per l’equip directiu referida al anterior pla 
formatiu 2014-2015 es va destacar la funció del pla de formació com 
una eina clau per enfortir les dinàmiques de treball del Centre així com 
les competències dels treballadors incidint en aquella formació realment 
necessària pel desenvolupament de l’organització.
 
En l’any 2016 s’ha començat a desenvolupar el Pla de formació 2016-
17, de cada àrea podem destacar algunes accions formatives realitzades, 
especialment rellevants, que han suposat una millora significativa en les 
habilitats i capacitats del personal així com en la qualitat dels serveis:

ACCIÓ FORMATIVA  CENTRE FORMADOR

Vendre més i millor DINCAT

Dret laboral: extinció de relacions laborals DINCAT

La gestió eficaç del talent a través de la formació DINCAT

Dret laboral: Negociació amb els representants legals
dels treballadors/es 

DINCAT

Mètode CANVAS Tegar

Obligacions per a l’empresa derivades del Pla D’igualtat DINCAT

La subrogació del treballadors als CET DINCAT

Metodologia 5S i Nou reglament derivat de la Llei de 
protecció de dades 

Assertis, SL

Impost sobre el Valor Afegit ADPEG

ACCIÓ FORMATIVA CENTRE FORMADOR

Seguretat en treballs en alçada SP Activa

ACCIÓ FORMATIVA CENTRE FORMADOR

Animació sociocultural  Femaréc

Activitats rehabilitadores per a gent gran Fundació Pere Tarrés

Sexualitat i afectivitat en persones amb DI Fundació Pere Tarrés

Contenció emocional: Maneig de  
crisis d’agressivitat Fundació Pere Tarrés

Trastorn dual: Intervenció i farmacologia DINCAT

Gestió i Administració:

Prevenció de Riscos:

Intervenció socioeducativa:

PRÀCTIQUES D’ALUMNES DE CENTRES DOCENTS

El nostre centre col·labora en la formació d’alumnes de centres docents 
amb estudis relacionats amb els perfils professionals dels nostres tre-
balladors. Durant l’any 2016 hem formalitzat convenis de pràctiques 
acollint alumnes dels següents centres i estudis:

• IES Alexandre Galí: CFGS Integració Social

• IMET: Certificat Professionalitat Atenció sociosanitària en institucions

• Universitat de Barcelona: Grau de Pedagogia i Psicologia

ACCIÓ FORMATIVA CENTRE FORMADOR

Mini àlbum de roba Papereria Enxaneta 

Sabons artesans La Samboneria

Pastissos salats Centre Cívic de La Geltrú

Motivació d’equips EDE

Gestió de conflictes: prevenció i intervenció Fundació Pere Tarrés

Contenció física Fundació Pere Tarrés

ACCIÓ FORMATIVA CENTRE FORMADOR

Llengua de Signes Catalana - Nivell 1  Cercle de Sords de Vilanova

Llengua de Signes Catalana - Nivell 2 Cercle de Sords de Vilanova

Anglès Elementary A2 Gremi d’instal·ladors del Garraf

Introducció a la PNL AV Sant Joan

Equilibra la teva vida AV Sant Joan

Gestió de l’estrès Centre YogaOm Vilanova

Intel·ligència Emocional aplicada a la 
direcció d’equips 

ADPEG

Curs bàsic d’Ofimàtica i Word Nironet

Formació Específica:

Competències relacionades amb els llocs de treball:

RESUM DE DADES 2016

TOTAL D’ACCIONS FORMATIVES REALITZADES 35

TOTAL DE TREBALLADORS PARTICIPANTS 53

TOTAL D’HORES FORMATIVES 494,50

n Gestió i Administració
n Competències
n Prevenció de Riscos
n Formació específica
n Intervenció sòcio-educativa

Accions formatives realitzades el 2016 
en relació a les diferents àrees

32%

3%

18%

32%

15%

Hores formatives realitzades el 2016 en 
relació a les diferents àrees

64 196,5

20

69
145

n Gestió i Administració
n Prevenció de Riscos Laborals
n Intervenció sòcio-educativa
n Formació especifica
n Competències

Percentatges de participació en cada àrea formativa

56%

28%

16%

28%

36%
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n Competències
n Prevenció de Riscos
n Formació específica
n Intervenció sòcio-educativa
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ENTITATS VINCULADES

α l fα

A continuació detallem el col·lectiu d’usuaris atesos per la Mancomu-
nitat TEGAR del Garraf.

Hem fet esment de la distribució per municipis d’empadronament, per 
sexes i pel servei diürn en el qual estan atesos.

La descripció dels serveis és la següent:
STO/STOA: Usuaris amb discapacitat del Servei de Teràpia Ocupaci-
onal i Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar.
SOI: Usuaris amb discapacitat del Servei Ocupacional d’Inserció.

CET+USAP: Usuaris amb discapacitat del Centre Especial de Treball 
amb mòdul de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional.
CET: Treballadors amb discapacitat del Centre Especial de Treball sen-
se mòdul de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional.

USUARIS ATESOS PER 
LA MANCOMUNITAT
Usuaris atesos per servei i municipi

Distribució per sexes

 Dones
 Homes

155

79

Distribució per poblacions
n Vilanova i la Geltrú n Cubelles
n Sant Pere de Ribes n Olivella
n Sitges n Canyelles

160

11
19

7 5

32

   Distribució per edats
 18 a 30 anys
 31 a 40 anys
 41 a 50 anys
 51 anys en endavant

64

39

75

56

 Municipi STO/STOA SOI CET+USAP CET Total per municipi

 Vilanova i la Geltrú 54 17 82 7 160

 Sant Pere de Ribes 13 5 13 1 32

 Sitges 4 3 4 0 11

 Cubelles 9 2 6 2 19

 Olivella 4 0 3 0 7

 Canyelles 2 1 2 0 5

 Total per servei 86 28 110 10 234
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Associació de Pares Tegar pro 
Discapacitats del Garraf 
Les relacions amb l’Associació de pares el darrer any 
(2016) van perdre fluïdesa i van guanyar en desconfiança. Tot i així 
seguim creient que cal superar aquesta situació i recuperar les bones 
relacions que hi ha hagut en aquests anys. Treballar plegats, famílies, 
administració, centre i usuaris, és vital per mantenir la qualitat de 
vida de les persones que venen al Tegar. La prioritat són les persones, 
i per elles cal esmerçar els esforços necessaris per mantenir el nivell 
d’atenció i assistència. 
A finals d’any hi ha hagut eleccions i una nova junta directiva porta 
des de llavors la direcció de l’associació. FEM CAMÍ ASSOCIACIÓ DE 
PARES PRO DISCAPACITAT DEL GARRAF, s’ha proposat recuperar la 
bona entesa amb el centre. 
L’actual presidenta de l’associació és la senyora Isabel Vega. 
Fem Camí Associació de Pares té el seu despatx al Carrer Estudis 3, 
baixos.
Horaris d’atenció al públic: divendres de 10 a 12 h al Centre Cívic 
de la Geltrú. 
E-mail: ana@approdisgarraf.org

ADEPG
L’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Gar-
raf és una organització empresarial de base associativa, de règim 
assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l’em-
presariat del seu àmbit intercomarcal. L’Associació és independent 
i té un caire multisectorial i plural. 

L’àmbit territorial d’actuació coincideix amb el de les comarques de 
l’històric Gran Penedès, a cavall de les províncies de Barcelona i Tar-
ragona.

L’ADEPG, Associació d’empresaris del Penedès i el Garraf, és una en-
titat que manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i 
que entén com a prioritat el progrés del territori i garanteix el futur 
de les activitats que s’hi desenvolupen. 

L’Associació d’Empresaris del Garraf fou fundada l’any 1987. Té com 
a objectiu fonamental el foment de l’activitat econòmica i el desen-
volupament del teixit empresarial de l’entorn. L’àmbit territorial és el 
Gran Penedès (Garraf i Alt i Baix Penedès).

L’Associació és independent i té un caire multisectorial i plural. Agru-
pa petites, mitjanes i grans empreses. 

Tegar fa quinze anys que hi està afiliada, compartint els mateixos 
valors i col·laborant estretament en matèria de formació. Podem dir 
que l’ADEPG és en els darreres anys el principal proveïdor en matèria 
formativa de tot tipus. 

L’Associació d’Empresaris ha establert contactes amb la Unió Empre-
sarial del Penedès (UEP) amb la finalitat de reunir en una sola asso-
ciació a tot l’entramat empresarial del Penedès. Sens dubte, aquest 
objectiu enfortirà el sector empresarial amb una entitat més gran i 
diversificada.

DINCAT
L’any 2010 naixia Dincat resultat del procés d’unificació entre les dues 
entitats més representatives del sector de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, APPS i Coordinadora de Tallers. No sense entrebancs en els 
seus inicis, s’ha anat consolidant i recuperant el protagonisme d’anys 
enrere. 

L’actual Junta directiva, escollida en les eleccions del novembre del 
2015, té el repte, en aquests moments d’especials dificultats econò-
miques, de liderar el sector i representar-lo davant de les institucions. 
En paral·lel s’ha estat treballant en una modificació dels Estatuts de 
l’entitat, aprovats també a finals del 2015.

La tasca assumida per la presidenta Rosa Cadenas i la Junta directiva 
no és fàcil. Gestionar en aquests moments de retallades dóna un valor 
suplementari a la gent que voluntàriament està al front del col·lectiu. 

Club Esportiu Alfa-Tegar
L’organització de tota la temàtica esportiva recau en el Club Esportiu 
Alfa-Tegar. 

Els nois i noies del centre participen en les competicions de l’ACELL 
(Associació catalana d’esport i lleure) que es fan a Barcelona. 

En uns temps en que les normatives obliguen a professionalitzar el 
sector esportiu, té encara més mèrit mantenir amb els recursos que 
es tenen la pràctica esportiva per a persones amb discapacitat. 

Cada dos anys es celebren els Jocs Special Olympics, amb caràcter 
itinerant són celebrats en diferents poblacions. El 2016 es van cele-
brar a Reus, del 24 al 27 de novembre. Reus ja havia estat ciutat dels 
Special el 1996. A Reus s’hi van reunir prop de mil esportistes en 
diferents especialitats, amb representants de divuit països convidats.



El servei de manipulats i envasats dóna ocupació a 
la meitat dels treballadors discapacitats del Centre 
Especial de Treball de TEGAR.

Es realitzen feines de manipulació en les nostres 
instal·lacions per diferents empreses de la comarca del 

Garraf i una del Baix Llobregat.

Amb  la finalitat de crear una empresa de serveis industrials adreçada 
a fer aquelles tasques intensives en mà d’obra i externalitzables, que a 
les empreses els resultava incòmode de dur a terme, es crea ja fa més de 
30 anys el Centre Especial de treball de la Mancomunitat per l’atenció i 
assistència dels minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf.

Aquest projecte embrionari ha sofert una ampliació i evolució al llarg de 
tot aquest període de temps. Avui en dia hem passat del concepte de 
treball manual al concepte de creació de valor afegit dels nostres 
treballadors gràcies al suport de les més modernes tecnologies.

Així doncs, la nostra nau de treball alberga maquinària de tots els nostres 
clients. Ens hem especialitzat en l’“outsourcing”, o el que és el mateix en 
l’externalització sencera de processos productius.  Aquesta externalit-
zació també la portem a terme de vegades en la mateixa seu del client, 
mitjançant la constitució dels anomenats enclavaments industrials. En 
aquests casos creem grups de treball inserits dins de la pròpia empresa 
però sense dependència funcional de la mateixa, sinó del nostre monitor.

El futur el tenim adreçat cap a que els processos externalitzats siguin més 
complerts, arribant fins i tot a la gestió logística d’expedició directa 
als destinataris  dels nostres clients en alguns casos. 
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Durant l’any 2016 la gestió del servei ha anat encaminada a con-
solidar les línies de treball establertes en els darrers any. Així doncs, 
durant aquest any s’ha intentat cercar noves empreses per diversificar 
al màxim els nostres clients i així no dependre tant de les quatre o 
cinc empreses més importants i evitar que quan aquestes es trobin en 
dificultats ens en ressentim. 

En l’actualitat el nostre principal motor segueix sent “Roca Sanitario 
S.A.” amb la que tenim fixat un nivell de col·laboració estable amb la 
seva fàbrica de complements, i també amb la de griferia .En aquests 
darrers  anys hem consolidat la col·laboració amb el departament de 
Servei Tècnic .

Amb “Prysmian Cables y Sistemas S.A.” tenim consolidat un en-
clavament dedicat a tasques de reciclatge de materials en el circuit 
intern de la factoria. També confeccionem els  cables nous (jampers). 

L’empresa Mahle Componentes continua confiant en les nostres ha-
bilitats productives i ens conserva com a col·laborador. En el 2016 hem 
incrementat sensiblement el volum de feina. 

LES PERSONES

USUARIS PER POBLACIONS
n Vilanova i la Geltrú 50
n Sant Pere de Ribes 8
n Cubelles 4
n Sitges 2
n Canyelles 2
n Olivella 2
 TOTAL 68

73%

3%
6%

3% 3%

12%

LA GESTIÓELS SERVEIS

54%

11%

1%1%
3% 5%

2%

19%

1%

6%

13%

També tenim dos grups de treball en dues empreses 
externes en el reciclatge de diversos materials de 
rebuig i merma.

També és dóna servei de Vending en les  
instal·lacions de TEGAR.

Serveis 
industrials

L’empresa Aplicaciones Electromecánicas Gervall ens manté com 
a proveïdors de manipulats industrials. Hem començat a fer productes 
nous i augmentar  el volum de feina.

Amb Megadynne Rubber hem aconseguit consolidar el grup de tre-
ball i aconseguir uns nivells de facturació similars al dels últims anys.

Com cada any hem anat a fer els lots de Nadal a l’empresa Raventos i 
Blanc durant la primera quinzena de desembre, També hi hem anat fora 
de temporada igual que l’any passat. 

J. J.Garcia Carrión S.A. Aquest any hem notat un increment important 
de feina d’aquesta empresa i de manera continuada. 

Destil·leries MG S.L. Continua col·laborant amb nosaltres amb en-
clavaments temporals. 

Aquest any, a diferencia d’altres no hem aconseguit superar les xifres 
pressupostades.

Històricament aquest servei sempre ha estat el més nombrós pel que 
fa a treballadors contractats. La facilitat del servei per assumir perfils 
laborals amb dificultats manifestes ha permès que el servei de manipu-
lats pugui oferir treball a persones amb veritables dificultats laborals. 
L’adaptació del lloc de treball a la persona ha estat i és l’eix de treball 
dels nostres professionals. Aquesta adaptació s’ha portat a cotes molt 
elevades amb la incorporació de maquinària amb tecnologia puntera 
i perfectament adaptades sota la perspectiva de la prevenció de riscos.

En aquests moments la nostra plantilla és:

  1  Cap de Producció com responsable del servei

  7  Monitors

  1  Encarregat de magatzem

  1  Auxiliar

68  Operaris

Val a dir que aquests operaris estan recolzats per la Unitat de Suport a 
l’Activitat Profesional (USAP) amb les figures d’un psicòleg i una treba-
lladora social.

FACTURACIO PER CLIENTS ANY 2016
n Aplicacions Electromecàniques 30.066,98 E
n Josep M.Raventos 10.356,24 E
n Plásticos Detectable S.L. 7.740,93 E
n RAJAPAC, S.A. 5.016,15 E
n Megadyne Rubber, S.A. 76.391,54 E
n Roca Sanitario 260.645,77 E
n Prysmian Spain, S.A. 88.493,80 E
n J. García Carrión, S.A. 36.343,11 E
n Destelerías MG, S.L. 8.403,32 E
n Mahle componentes del Motor S.L. 125.184,97 E
n Altres   21.321,88 E

 TOTAL FACTURAT 669.964,69 E
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Jardineria

El departament de jardineria es va crear el 1987, de llavors ençà no 
ha parat de créixer, tant en personal discapacitat com professional. 
Organitzat a partir d’un grup de nois i noies amb certificat de disca-
pacitat joves i amb moltes ganes de fer jardineria, amb dos monitors 
i amb l’encàrrec de portar el manteniment del Parc Gumà de Vilanova 
i la Geltrú, ha vist com ha anat creixent, diversificant les seves feines i 
assolint nivells de professionalitat, en aquest àmbit, que l’equiparen a 
les altres empreses del sector a la comarca.

Especialitzat en la construcció i manteniment d’espais enjardinats pú-
blics i privats. També amb experiència en espais verds no enjardinats, 
tales i neteges d’espais forestals. Ofereix els seus serveis a les adminis-
tracions publiques com són els ajuntaments (Vilanova i la Geltrú, Sant 
Pere de Ribes, Cubelles, Olivella, Sitges), el Consorci Sanitari del Garraf, 
empreses varies (Prysmian, Megadyne-Rubber, CIE).

 
 

 
 
 

La consolidació del nou servei de disseny i control, dóna un assesso-
rament tècnic als clients més acurat i controla la qualitat del servei. 
Eines bàsiques per aconseguir millorar de manera continuada tant en 
el tracte amb els clients externs com en l’atenció a les persones amb 
discapacitat. La inclusió d’eines informàtiques modernes ens permet 
aquesta optimització dels recursos sense encarir els costos dels serveis.

Practiquem tot tipus de jardineria però 
com a filosofia mediambiental promovem 

la xerojardineria fomentant la implantació 
d’espècies mediterrànies. 

És evident que les persones són la nostre raó de ser i de continuar 
sent el que som. En acabar l’any la plantilla està formada pel següent 
personal:

Un Responsable del servei com a Cap de Producció, 1 Adjunt amb titu-
lació d’enginyer Tècnic Agrícola, 9 Monitors especialistes en jardineria, 
30 operaris jardiners, aquests darrers tots amb certificat de discapacitat.

Continuem amb els treballs de viverisme en els nostres hivernacles com 
a eina de treball per a personal que per edat o bé altres condicions 

personals fa aconsellable desenvolupar la seva feina en espais més con-
trolats i sota la supervisió de personal qualificat, buscant el compromís 
de vivers de la zona per proveir-se del material produït per nosaltres.

Com a suport als treballs, el servei disposa d’una flota de 2 camions 
de 3,5 Tm un d’ells amb grua, 8 furgonetes Nissan, 1Pick-up Nissan 
Navara, 8 segadores Honda, 1 tractor segadora, 2 tractors, 1 plataforma 
elevadora (11m) per a tot tipus de treballs en alçada i diferents màqui-
nes per desbrossar, retallar, bufar, escarificar...

Podríem dir que aquest 2016 la situació ha millorat i força en compa-
ració al 2015, hem arribat i superat el pressupost previst, ara si, Sitges 
passa a ser un municipi més que ha comptat amb continuïtat dels nos-
tres serveis, el fet és que hi seguim tenint 1 oficial i 4 operaris destinats 
cada dia a diferents punts del municipi, esperant que de mica en mica 
refiï més en nosaltres i ens permeti ampliar. A partir del mes de maig 
som subcontractats per Valoriza, empresa  contractada per l’Ajunta-
ment de Vilanova per donar el servei de manteniment dels espais verd 
del municipi, això ens comporta la contractació de 2 oficials i 8 operaris. 
Els clients particulars s’han reafirmat com una línia important de nego-
ci, les comunitats de veïns ens comencen a conèixer i nosaltres els hi 
donem la importància que es mereixen. 

Tot i millorar la situació, el 2016 hem continuat aplicant accions diver-
ses com és: seguir amb l’objectiu de diversificar els clients, i ampliar les 
feines amb els ja existents.

USUARIS PER POBLACIONS
n Vilanova i la Geltrú 20
n Sant Pere de Ribes 6
n Cubelles 3
n Sitges 1
n Olivella 1
 TOTAL 30

67%

20%

3%
3%

10%

FACTURACIÓ 2016 PER POBLACIONS
n Ajuntament Vilanova i la Geltrú 325.218,18 E
n Ajuntament Cubelles 98.090,60 E
n Ajuntament Sant Pere de Ribes 128.615,26 E
n Ajuntament Olivella 12.281,40 E
n Ajuntament Sitges 54.999,96 E
n Ajuntament Canyelles 2.274,78 E
n Altres 177.971,59 E

41%

16%
12%

7%

15%

0%

22%

EL SERVEI

LES PERSONES

LA GESTIÓ
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FACTURACIÓ 2016 PER CLIENTS
n Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 61.115,75 E
n Companyia Aigües 44.146,17 E
n Consorci Santitari del Garraf    12.447,76 E
n Ajuntament de Cubelles 5.791,94 E
n Ajuntament St. Pere de Ribes 3.528,31 E
n Ajuntament Sitges 3.185,28 E
n Altres 29.640,74 E

39%

19%

0%
2%

4%

28%

8%

Treballem la gestió de la correspondència i el 
repartiment postal en totes les seves modalitats.

El servei de missatgeria fou creat l´any 1987 per donar ocupació a tot un 
seguit de treballadors discapacitats amb uns potencials adequats per a la 
manipulació, la classificació i el repartiment postal.

Gairebé 30 anys després i amb l´experiència adquirida hem passat a ser 
una empresa força competitiva en els diferents productes que oferim res-
pecte a d´altres empreses que també s´hi dediquen, com Correus i Adarró.

Pretenem satisfer al màxim les necessitats i demandes dels diferents cli-
ents amb els quals es treballa i que són de tota la comarca del Garraf. Efec-
tuem el servei de carteria convencional a les ciutats de Vilanova i la Geltrú i 
de Sitges i repartiments específics a la resta de les localitats de la Comarca.

La nostra seu està ubicada en el centre de Vilanova i la Geltrú, en el carrer 
Estudis,1. Disposem d´un vehícle propi per fer el repartiment a l´extrarradi 
dels nuclis urbans (urbanitzacions, polígons,...)

Donat que cada cop més la societat ens obliga a ser més competitius 
s´intenta oferir un ampli i variat ventall de tasques. Així doncs, es duen 
a terme: 

Repartiment de cartes normalitzades, urgents, amb avís de rebuda,  
   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 fer gestions (Mancomunitat Penedés Garraf).
Missatgeria ràpida ( en col.laboració amb Nacex).
Serveis externs (muntatge carpes Diputació i puntualment enclavaments 

   a MG).

Val a dir que som un servei autoritzat pel Ministerio de Fomento, amb 
certificat d´Inscripció al Registro General de Empresas Prestadoras de Ser-
vicios Postales.

EL SERVEI

Som una entitat que ens preocupem per les persones, les persones amb dis-
capacitat. Poder gaudir d´un servei que permet la seva integració professional 
a la societat és el nostre objectiu.

Aquest 2016, missatgeria està formada per: 
1 cap de producció.
1 oficial de 1era.
1 oficial de 2ona.
12 Peons amb tasques de missatgers/es.

El perfil dels usuaris de missatgeria és el de persones amb un grau d´autonomia 
total: amb capacitat de lectoescriptura a nivells molt elevats, amb la capacitat 
d´ordenar una ruta de repartiment de cartes, la gestió d´una carta certificada i 
servei de fer gestions per a empreses.
Aquests treballadors compten amb el suport de l´USAP Unitat de Suport a 
l´Activitat Professional) formada per un psicòleg i una treballadora social, que 
mitjançant l´execució dels objectius fixats en el Programa global d´Orientació 
porten a terme tasques de suport en tots els àmbits de la persona.

LES PERSONES

Les administracions locals són els nostres principals clients. 

Des de fa anys tenim signat un conveni de col.laboració amb l´Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.També treballem amb regidories d´altres Ajunta-
ments, com és el de Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges, Canyelles i Olive-
lla (encara que sense conveni i menys del que a vegades ens agradaria).

Aquest 2016 també ha estat un any difícil pel servei de missatgeria, com 
ve sent habitual.

L´ús generalitzat de les xarxes socials i aplicacions en la nostra vida laboral 
i personal fa que la informació arribi més ràpida a les persones i a un cost 
inferior que el paper, que és un material car i cada cop més obsolet.

Tampoc oblidar que la situació en el mercat laboral no ha millorat i ha 
suposat que moltes  feines fonamentals en el nostre servei  s´hagin deixat 
de fer o bé se n´hagi reduït el volum. Molts dels nostres petits clients, però 
fixes, han tancat els seus negocis.

Tot i això, estem feliços de remarcar que aquest any hem consolidat amb 
èxit una de les dues feines noves encetades: la gestió de la cessió de les 
carpes de la Diputació.  

LA GESTIÓ

USUARIS PER POBLACIONS
n Vilanova i la Geltrú 9
n Sant Pere de Ribes 1
n Cubelles 1
n Sitges 1
 TOTAL 12

8%
8%

8%

75%

No tant així, el repartiment del DV als subscriptors, que es va decidir deixar 
de fer al mes d´agost per problemes econòmics del client.

 

També ha suposat un esforç per part de tots a l´hora de “reciclar” el nos-
tre personal per intentar donar resposta a qualsevol oferta de treball que 
se´ns presentés, independentment de l`àmbit que fos. 

Per setè any consecutiu, els objectius econòmics previstos no s´han assolit. 
Malgrat tot, podem fer un balanç positiu. Encara que no hem aconseguit 
arribar a la facturació desitjada per aquest exercici, sí que hem donat res-
posta a les necessitats de les persones. Amb això ens donem per satisfets.

Per aquest proper any 2017, volem incidir en la plena col.laboració de les 
persones amb discapacitat amb l´empresa ordinària i altres centres espe-
cials de treball. Ens proposem potenciar el servei de fer gestions i encla-
vaments tant en els ajuntaments com en altres empreses de la comarca. 
Ens agradaria, en definitiva, intentar cobrir totes aquelles opcions noves de 
feina i que ens poguin garantir un futur. Estem oberts als canvis.

Al cap i a la fi, treballem per a una integració en l´àmbit laboral.
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El Centre Ocupacional Sant Miquel és un servei d’atenció diürna de 
tipus rehabilitador integral que pertany a la Mancomunitat Tegar del 
Garraf, i està destinat a les persones amb disminució psíquica, que 
estan en edat laboral i que compten amb una valoració ocupacional 
segons dictamen de l’Equip de Valoració i Orientació. 

Està adreçat a aquelles persones amb disminució psíquica que tenen 
un grau de disminució igual o superior al 65% i la seva capacitat pro-
ductiva general és igual o inferior a un 37.5% de la d’un treballador 
del sistema ordinari de treball. 

El Centre Ocupacional disposa d’un Consell de Participació de Centre 
en el qual hi són representats l’entitat titular del Centre, però també 
els professionals que intervenen directament en les activitats, així com 
els usuaris i també les seves famílies. Les funcions d’aquest Consell 
són bàsicament informar anualment de la programació de les acti-
vitats, i de l’estat econòmic del Centre, així com la d’informar dels 
possibles canvis del Reglament de Règim Interior en cas d’haver-n’hi.

Totes les persones que estan ateses al Servei de Teràpia Ocupacional 
disposen d’una descripció del seu funcionament individual a través del 
Programa Global d’Orientació (PGO), el qual fa incidència de manera 
directa i transversal als objectius plantejats i als suports planificats per 
a cada persona seguint les següents dimensions que són objecte d’in-
tervenció: 

• Àrea del funcionament intel·lectual i habilitats adaptatives: que abasta 
les habilitats de comunicació, cura de sí mateix, vida a la llar, habilitats 
socials, ús de la comunitat, salut i seguretat, habilitats acadèmiques fun-
cionals, lleure, i treball.

• Àrea de les consideracions psicològiques i emocionals. On hi ha una 
descripció del perfil psicològic i conductual de la persona, així com les 
indicacions i estratègies més idònies per seguir els professionals.

El Servei de Teràpia Ocupacional està adreçat a aquelles 
persones que temporalment o definitivament no tenen 

capacitat suficient per cobrir una plaça de CET

• Àrea física i de la salut. Amb una descripció de les consideracions 
físiques, mèdiques i de salut que defineixen les necessitats dels usuaris.

• Àrea de consideracions ambientals. Amb una descripció acurada del 
seu entorn familiar i les necessitats si s’escau que es plantegen treballar.

Treballem aquests objectius de forma directe amb les persones usuàries 
del Servei a través d’un calendari anual d’activitats dissenyat de forma 
totalment individualitzat i adaptat a les necessitats i interessos de ca-
dascú. Aquestes activitats anuals estan organitzades seguint dos grans 
àrees d’intervenció:

• Activitats d’Ajustament Personal i Social: amb l’objectiu de treballar 
l’habilitació estructural de la persona i la millora de la relació amb el 
seu entorn cívic, per mitjà de l’adquisició, el manteniment i la millora de 
les competències personals i socials. Mitjançant activitats de naturalesa 
física (com natació, atletisme, hípica, treking, psicomotricitat, ball amb 
coreografia i música actual a “new stil dance”...); mitjançant activitats 
de naturalesa cognitiva (com per exemple Comunicació amb sistemes 
SAAC, conversa SAAC, reforç cognitiu, l’ús de noves tecnologies de la 
informació a Xarxa 2.0, programa informàtic d’estimulació cognitiva 
Armoni,...); mitjançant també activitats que treballen aspectes centrats 
en la vida a la llar (com cuina, compres, el menjador...), activitats que 
es desenvolupen en entorns de la Comunitat (piscina municipal, teatre, 
rambla, restaurants, ...) i un llarg etcètera que es va modificant i adap-
tant a les necessitats de les persones ateses. 

•Activitats d’Ocupació Terapèutica: Aquestes activitats tenen la finalitat 
d’afavorir l’adquisició, el manteniment i la millora de les competències 
laborals durant l’execució de tasques de naturalesa manipulativa, a tra-
vés de les quals es pot assolir un resultat material i satisfactori. Exem-
ples: activitats d’artesania (treballs amb paper, tèxtil, medul·la, palma, 
sabó, etc), activitats de manipulats (treballs de manipulació de plàstic 
bàsicament fent muntatges, classificació i embossament de peces, etc.) 
i activitats de jardineria (amb plantes i manteniment de la zona enjardi-
nada que envolta la nostra pròpia instal·lació).

Totes les activitats que fem, contenen una valoració anual per ítems, per-
metent així un extens anàlisi quantitatiu i qualitatiu. A partir d’aquesta 
valoració, es fa un anàlisi tècnic de tres elements: s’analitzen les activi-
tats, s’analitzen els programes individuals (PGO), i s’analitzen els calen-
daris personals de cada usuari. De manera que, segons l’anàlisi tècnic de 
les valoracions de les activitats, es determina si l’activitat és vàlida per 
mantenir-la, si cal renovar-la, o bé si cal substituir-la. A més, serà la ma-
teixa valoració anual de les activitats que ens permetrà determinar si els 
PGO cal mantenir-los o bé readaptar-los a les noves característiques in-
dividuals, i el mateix farem amb els calendaris setmanals de cada usuari. 

Per tant, entenem el funcionament del servei STO com quelcom viu, i per 
això anem modificant els recursos i sobretot les activitats, per tal de que 
cada persona usuària, pugui expressar la seva autonomia i tingui garan-
tit un servei de qualitat individualitzat i centrat en la persona.

Durant l’any 2016 hem mantingut les 88 places registrals, i les 87 places 
ocupades al tancament de l’any, doncs al setembre de nou va quedar lliure 
la plaça ofertada per alumnes de secundària que acabaven la seva etapa a 
Ensenyament. 

Aquest 2016 el servei ha viscut múltiples canvis deguts a baixes i a altes 
que han tingut lloc des del febrer fins al novembre. En total hem tingut 10 
entrades noves. 

La naturalesa d’aquestes altes ha sigut molt diversa, doncs han entrat des 
de persones de mitjana edat que han fet canvis de domicili, a persones que 
han generat traspassos entre serveis, a joves que s’han incorporat directa-
ment des d’Ensenyament abans de finalitzar la seva etapa escolar, fins a 
persones grans que s’han incorporat des del seu domicili després d’anys de 
no assistir a enlloc.

EDATS USUARIS
n De 18 a 30 anys 19
n De 31 a 40 anys 27
n De 41 a 50 anys 26
n Més de 51 anys 14

32%

22%
16%

30%

EL SERVEI LES PERSONES

LA GESTIÓ

15%

63%

10%

5%

2%

5%

VALORACIÓ DELS USUARIS
n STO  57
n STO amb AUXILIAR  29

 TOTAL 86

66%

34%

3534

Servei de 
Teràpia 

OcupacionalSTO

USUARIS PER POBLACIONS
n Vilanova i la Geltrú 54
n Sant Pere de Ribes 13
n Cubelles 9
n Sitges 4
n Canyelles 2
n Olivella 4

 TOTAL 86





Servei 
Ocupacional

d’InsercióSOI

El Servei Ocupacional d’Inserció organitza les seves funcions durant un horari de 
matí i tarda d’atenció a l’usuari ajustant-lo al calendari i a la jornada ordinària de 
l’activitat laboral. Aquesta organització interna es concreta en un reglament de 
règim intern.

L’horari d’atenció del SOI és de dilluns a dijous de 9 a 17h i els divendres de 9 a 
16h, de setembre a maig i el mes de juliol de 9h a 15h. A l’agost, Setmana Santa 
i Nadal es fan vacances.

Les funcions pròpies del Servei Ocupacional d’Inserció es divideixen en dos 
grans àrees:

• Activitats d’Aprenentatge Laboral: enteses com totes aquelles tasques 
destinades a afavorir l’adquisició o manteniment d’hàbits laborals i coneixe-
ments professionals que puguin facilitar la seva integració futura dins l’àmbit 
laboral. Aquestes es realitzen al matí i hi participa tot el grup.

• Activitats d’Ajustament personal i social: consistent en el conjunt 
d’activitats destinades a millorar la relació amb l’entorn. Es realitzen per les 
tardes i es treballa amb grups específics en funció dels Programes Globals 
d’Orientació de cadascun dels usuaris.

Durant el 2016 hem engegat una nova activitat d’ajustament personal i social 
fruit de la detecció de necessitats derivades dels PGO i de les valoracions de 
les activitats.

L’activitat és TENNIS i es tracta de realitzar una activitat física amb l’objectiu 
de mantenir i potenciar una millor qualitat de vida, conèixer el cos i les seves 
capacitats per millorar o mantenir en òptimes condicions els aspectes físics, 
psíquics i socials. 

L’activitat esportiva abasta les següents habilitats adaptatives:

• Habilitats socials
• Exercici físic
•Salut i seguretat
• Cura personal

Per altra banda, hem creat un grup de formació en missatgeria en el que hi 
participen 4 usuaris del servei. Aquests usuaris (tres nois i una noia) han estat 
valorats positivament per l’equip tècnic en quant a hàbits i habilitats laborals i 
competències personals per poder desenvolupar les tasques pròpies de missat-
geria. Realitzen tasques d’aprenentatge dels processos propis del servei amb 
una educadora especialitzada un cop per setmana i col·laboren amb suport en 
algunes feines concretes.
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Durant l’any 2016 s’han produït quatre baixes al SOI. Els usuaris en qüestió han 
estat contractats al CET a la secció de Serveis Industrials i Jardineria. Les altes han 
estat dues noies: una provinent  de Vilanova i la Geltrú i un altra de Canyelles. I dos 
nois: un de Sant Pere de Ribes i l’altra de Sitges. Tots provenen de l’àmbit familiar 
tot i que han rebut formació laboral en altres centres i institucions.

En quant a les tasques de manipulats, durant el 2016 hem continuat fent feines 
per Roca. També em realitzat feines per l’empresa Rajapack de manipulació i se-
lecció de revistes de venta per catàleg. L’objectiu de totes les feines és familiaritzar 
a l’usuari amb els processos manuals en manipulació, envasat, i control de qua-
litat del producte inicial i final. Per altra banda hem col·laborat amb el servei de 
missatgeria en diferents campanyes publicitàries i informatives de repartiment per 
diferents barris de Vilanova. 

Pel que fa a les activitats extraordinàries que hem realitzat durant l’any 2016 
s’han dut a terme les següents:

Gener: Activitat PAE “El nostre Ajuntament”; Febrer: Carnaval; Març: 
Activitat PAE “Pintura ecològica”; Abril: Activitat PAE “L’alimentació medi-
terrània”; Maig: Activitat PAE de cinema: “La Ventafoc”; Juny: Excursió al 
Port Aventura; Juliol: Sortida a la platja i piscina al Càmping Vilanova Park;  
Setembre: Hípica adaptada; Octubre: Excursió al Delta de l’Ebre; Novem-
bre: Activitat PAE de teatre “La Julieta”; Desembre: Dinar de Nadal.

DISTRIBUCIÓ  
PER EDAT

7
2

11

3

5

De 31 a 40 anys

De 18 a 30 anys

Més de 60 anys

De 51 a 60 anys

De 41 a 50 anys

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
9

19

Dones

Homes 

POBLACIONS D’ORIGEN
n Vilanova i la Geltrú 17
n Sant Pere de Ribes 5
n Cubelles 2
n Sitges 3
n Canyelles 1

61%

18%

11%

7%

4%

EL SERVEI
INFORME DE GESTIÓ

INNOVACIONSEl Servei Ocupacional d’Inserció Sant Miquel  
està destinat a aquelles persones amb discapacitat 
psíquica de la comarca del Garraf.

El servei ocupacional d’inserció s’adreça específicament 
a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que 
l’usuari d’aquest servei estigui en disposició d’integrar-se 
a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, 

preveient  també, quan les necessitats d’atenció 
individual de l’usuari ho requereixin, l’orientació envers  

el servei de teràpia ocupacional.

El S.O.I. Sant Miquel ha atès a 31 de desembre de 2016 a 28 usuaris, que 
tenen entre 22 i 66 anys. Tot i que som un centre d’àmbit comarcal la majoria 
dels nostres usuaris provenen de Vilanova i la Geltrú.

Cada educadora és responsable d’un grup de 14 nois/es pel que fa a l’adminis-
tració de la medicació, el menjador i la realització de les activitats establertes 
en el programa anual.

Per a cada usuari/a s’elabora un programa individual que recull les caracte-
rístiques personals i socials així com els objectius a assolir per desenvolupar 
les seves habilitats i capacitats en un període de 5 anys. Els objectius dels 
programes individuals s’assoleixen mitjançant l’elaboració, execució i valoració 
d’activitats que dividim en dues grans àrees: Aprenentatge Laboral i Ajusta-
ment Personal i Social.
L’equip de professionals està format pels següents perfils:

• 2 Educadores
• 1 Treballadora Social
•  1 Coordinadora (Pedagoga)
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Són usuaris del Servei Ocupacional d’Inserció les persones amb discapacitat 
intel·lectual  que estan en edat laboral, que han acabat el període de formació 
escolar i tenen la capacitat productiva adequada per treballar en un centre 
especial de treball però encara no es troben integrats laboralment en aquest 
tipus d’empresa.

Tots els usuaris/es, prèvia entrada al SOI, han d’haver obtingut la valoració de 
SOI - USAP per part de l’Equip de Valoració i Orientació Laboral de l’ICASS de 
la Generalitat de Catalunya. També cal que rebem el corresponent vist-i-plau 
d’entrada al servei, que ha d’emetre el Centre d’Atenció al Disminuït de la 
Delegació Territorial de Barcelona.

LES PERSONES

Segons el decret 336/1995 de 28 de desembre de 1998, els objectius del SOI són:

• Potenciar i conservar  les capacitats laborals per tal que l’usuari d’aquest ser-
vei estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral  quan les circumstàn-
cies  ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual 
de l’usuari ho requereixin, l’orientació envers el servei de Teràpia Ocupacional.

• Adquirir i mantenir hàbits laborals.
• Promoure la integració personal i social dels usuaris.





Oferim dues modalitats de servei depenent de les necessitats de suport de la 
persona. Una modalitat és la Llar Residència Magí Aranda i la Llar Residència de 
les Roquetes, i l’altre els pisos del Programa de suport a l’Autonomia.

LA LLAR MAGÍ ARANDA: 
Es va inaugurar el 1981, on viuen 23 persones i està situada al carrer Estudis de 
Vilanova i la Geltrú. Més concretament, en el districte del casc antic, just a la Plaça 
Font de Ferro i molt proper al centre de la vila i de l’Ajuntament de Vilanova.

L’habitatge ocupa l’edifici on antigament, al segle XV, època medieval, fou un 
Hospital fins l’any 1853; anys més tard, prenia el nom de l’Hospital Vell i s’hi des-
tinaren escoles públiques, i a partir del 1970, es torna a reformar per tal d’acollir 
l’Escola d’Educació Especial Sant Miquel.

Aquest edifici ha tingut diverses remodelacions, la més important, l’any 1949, 
però conservant l’origen medieval, per tant, parlem d’un edifici de construcció 
medieval, de bigues de fusta, de grans sales, amb una estructura molt peculiar i 
d’un valor arquitectònic important pel que fa a la seva pròpia antiguitat. Aspectes 
importants a l’hora de parlar de les seves instal·lacions.

Referent a l’Habitatge Magí Aranda, aquest, ocupa tres nuclis diferents de 
convivència.

La primera planta té una capacitat per acollir set persones i disposa de: 

una cuina, una sala pel menjador i sala d’estar, un bany, dues terrasses, tres habi-
tacions dobles i una individual. 

La segona planta té una capacitat per a dotze persones i disposa de:

una cuina, una sala pel menjador i sala d’estar, tres banys (un d’ells adaptat), una 
terrassa de 20 m2 i s’hi accedeix des de la cuina, des del menjador i des del pas-
sadís del rebedor, sis habitacions dobles. Cal dir, que totes les habitacions tenen 

finestra o balcó a l’exterior i els equipaments dels dos habitatges, és el propi de 
qualsevol pis.

El pis de l’antiga missatgeria té una capacitat per a quatre persones i disposa de:

una cuina, una sala pel menjador, una sala d’estar, un bany, dues habitacions 
dobles amb finestres i balcó a l’exterior, una terrassa i s’hi accedeix des de la 
terrassa del primer pis.

Als baixos de l’edifici hi ha una sala molt gran i un pati a l’exterior per fer 
diferent activitats 

L’accessibilitat als diferents habitatges es porta a terme per una escala prin-
cipal i per l’ascensor.

LA LLAR DE LES ROQUETES: 
Està ubicada a les Roquetes (Sant Pere de Ribes) i actualment té una capacitat 
registral per a 12 persones (en un futur ampliable fins a 16 places). La seva po-
sada en funcionament va ser el 16 de juny de 2016. Aquesta obertura es va fer 
de manera parcial amb 5 usuaris pel procediment d’urgència, fins que la Ge-
neralitat a finals de juliol va finalitzar el procés de concertació (aparellat amb el 
copagament) de les places de les dues llars i van poder entrar 5 persones més.  
Vam acabar el 2016 sense poder cobrir la totalitat de les places registrades. 

La Llar està en la primera planta d’un edifici de protecció oficial on L’Ajunta-
ment de Sant Pere de Ribes es el propietari i la Mancomunitat Tegar del Garraf 

El Servei Residencial està adreçat a persones amb 
disCAPACITAT intel·lectual, amb més o menys autonomia 

per a les activitats de la vida quotidiana, i per a persones 
que volen viure soles, en parella, o en companyia 

d’algun amic i que precisen d’un suport personal per a 
desenvolupar-se en les activitats de la vida quotidiana, 

tant a la llar com a la comunitat. 

Els habitatges no només són un espai, un lloc físic, si no que també, és la suma 
d’una sèrie d’aspectes i esforços per tal d’aconseguir i assolir els objectius i 
respondre a la justificació de l’existència i creació d’aquest servei; la qual, no 
és pas cap altre que, “col·laborar i donar suport en el desenvolupament equi-
librat i integral de la persona, amb necessitats especials, per una normalització 
de la seva vida quotidiana i per la millora de la seva Qualitat de Vida”.

L’equip d’atenció directa als usuaris així com l’equip tècnic ha continuat com-
pacte, fet que dóna estabilitat i cohesió a la feina que es realitza al servei 
residencial de cara a les famílies i als propis usuaris.

Així doncs, l’equip del servei Llar Magí Aranda consta de 6 monitors/es (repar-
tits en torns de tres persones/dia) i 2 monitores (repartiment dies alterns) per 
cobrir el torn de nit i una cuinera.  

La Llar de les Roquetes té un equip de 4 monitors/es (repartits en torns de dos 
persones/dia) i 2 monitores (repartiment dies alterns) per cobrir el torn de nit. 

Als Pisos de Suport hi ha 4 monitors/es per donar resposta a les necessitats de 
suports que vagin sorgint.  

L’equip tècnic dels Serveis Residencials ha estat format  per  1 coordinador, 1 
psicòloga  a mitja jornada i les treballadores socials de referència dels servei 
diürn on correspongui l’usuari/a .

Durant uns mesos al 2016 s’ha continuat col·laborant amb el centre IMET 
oferint una secció formativa on es va explicar el funcionament dels serveis re-
sidencials Tegar, en un grup de quinze persones que estaven impartint un curs 
d’atenció sociosanitària a persones en institucions.  També han fet practiques 
algunes d’aquestes persones. 

Cal remarcar les aportacions i dedicacions de la resta de professionals d’aten-
ció indirecta que es comparteixen amb la resta de serveis de l’entitat: gerència, 
tècnics i professionals dels diferents serveis diürns, treballadores socials, admi-
nistració, manteniment, responsable de qualitat i comunicació, responsable de 
prevenció i responsable de compres. 

Donada la proximitat d’espais (compartim edifici) entre el servei de missatge-
ria i l’equip tècnic dels serveis residencials, s’ha d’agrair a la responsable de 
missatgeria els suports oferts en els Servei Residencials en moments difícils. 
Així com tota una xarxa de serveis externs especialitzats i voluntaris que es 
troben a la comunitat i complementen el suport a la persona i servei.     

són els llogaters. Aquesta planta està formada per 4 pisos amb una superfície 
útil de 287,95 m2.

L’espai que actualment està en funcionament disposa de tres lavabos (un adap-
tat), una cuina, un menjador, sala polivalent, farmaciola, cinc habitacions dobles, 
tres individuals,  una terrassa  i un balcó.

L’horari d’atenció a l’usuari en les llars, és sempre i com a mínim el complementari 
al del centre diürn on assisteixen. Essent els dies laborables des de les 17:15h 
fins a les 09:00h de l’endemà. Les 24 h dissabtes, diumenges, vacances o festius.

L’altra tipologia de servei és el Programa de Suport a l’Autonomia a la prò-
pia llar; es va inaugurar el 2002 i està format per cinc pisos distribuïts a diferents 
barris de Vilanova i la Geltrú; el pis Mitja Lluna 1, el pis Mitja Lluna 2, el pis Pl. 
Peixateria 1, el pis de Pl. Peixateria 2 i el pis del Carrer Barcelona. En aquests 
moments tenim 20 persones ateses. 

Durant el 2016 varem tenir una baixa i va ser substituïda per una nova alta.

En aquests espais es treballa per tal de millorar la qualitat de vida de la persona. 
Uns clars exemples podrien ser la presa de confiança per a poder portar a terme 
decisions importants sobre la pròpia vida, la implicació de la persona en el disseny 
dels suports per a satisfer les seves aspiracions o el desenvolupament de relacions 
significatives, entre d’altres.

Les Llars i pisos estan ubicats en uns entorns inclusius i disposen de servei de 
transport urbà molt a prop. 

L’horari de visites als diferents serveis s’estableix a partir de les demandes dels 
familiars dels usuaris mateixos amb avís previ i sempre d’acord amb l’autorització 
del servei per tal de no dificultar la dinàmica interna de funcionament. Al mateix 
temps el servei comunica a les famílies aquells horaris de les visites que consideri 
necessàries i adients.

EL SERVEI

LES PERSONES
Les persones que viuen als habitatges són persones que necessiten d’uns su-
ports per les activitats de la vida diària, en la comunitat, i en l’ocupació del 
temps lliure. la finalitat que perseguim és possibilitar una major qualitat de 
vida, des del respecte, la intimitat i la inclusió. 
Els suports que una persona precisa varien en el perfil i en la intensitat que pot 
ser: intermitent, limitat, extens o generalitzat.  Aquestes intensitats de suport 
venen derivades de l’ICAP.
El dia a dia dels usuaris de les Llars Residencies va en funció del seu Programa 
Global d’Orientació (PGO) on es planifiquen de manera individual els objectius 
a treballar, la seva metodologia i la valoració. A finals del 2013 es va incorporar 
al PGO la Dimensió V pels usuaris del Servei Residencial i així poder treballar 
les diferents àrees (higiene, comunicació, cuina, lleure,..) que el componen 
amb més objectivitat des del propi servei.
Els nois/es dels Pisos del programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar 
s’ha treballat amb el Pla d’Atenció Personal on queden reflectits els objectius 
de  les àrees d’actuació: habilitats socials, vida a la llar, vida a la comunitat ,... 
Des dels diferents habitatges intentem oferir a les persones que hi viuen un 
àmbit on puguin expressar les seves vivències i els seus conflictes, tant en 
relació amb ells mateixos com amb els altres i el seu entorn, en un marc de 
seguretat afectiva i sobre tot de comunicació.  
Durant el 2016 varem tenir a la Llar Magí Aranda una baixa per trasllat a la 
residència Ave Maria de Sitges i va ser substituïda per una nova alta. Amb 

l’obertura de la Llar Roquetes va haver-hi un trasllat de la Llar de Vilanova 
donat que havia estat vivint  a les Roquetes i encarà hi viu una part del nucli 
familiar. La vacant va ser coberta amb una nova alta d’un noi de Vilanova.
Als pisos de suport vam tenir una baixa per trasllat a una residència de gent 
gran i vam cobrir la plaça amb una nova entrada. 
Les Famílies dels nois/es dels diferents serveis residencials tenen una comu-
nicació oberta i poden contactar amb l’equip tècnic per telèfon o concertar 
entrevista.  Si és una fundació l’entitat que exerceix la tutela del noi/a, també 
es procura un vincle estret. La Fundació La Tutela es tutora de set usuaris/es, 
Som-Fundació  dos usuàries,  la Fundació Tutelar del Garraf deu usuaris/es i 
fundació Acidh és tutora d’un usuari. 

GESTIÓ DELS HABITATGES
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El Casal Font de Ferro és un servei adreçat a persones adultes, amb 
discapacitat intel·lectual en l’àmbit del lleure i oci. Gestionar-ne i plani-
ficar-ne, doncs, el temps lliure i les vacances, amb la intenció educativa 
d’arribar a promoure i millorar la participació, normalització i socialitza-
ció en la comunitat.

Per tant, és un espai de trobada fora de l’horari laboral, en que es 
pretén oferir aquell lleure que, bàsicament, potenciï el benestar psíquic i 
emocional de les persones que vulguin participar-hi lliurement. 

El Casal, tot i ser un servei adreçat a persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual, té molt clar que el seu treball va molt més lluny que tot això, 
és a dir, vol obrir-se al seu entorn per participar en tot el que se 
li ofereix, promoure la participació ciutadana de la comunitat i de les 
institucions públiques en esdeveniments que neixin des del Casal.

El Casal Font de Ferro pretén que tot el seu esforç de treball vagi al vol-
tant dels usuaris que hi participen. Creiem  que les necessitats d’aquests, 

en l’àmbit del lleure, són les mateixes que podem tenir nosaltres matei-
xos en el nostre temps de lleure i vacances, però aquest col·lectiu neces-
sita uns recolzaments i/o suports materials, humans i/o tecnològics per 
poder desenvolupar-se de la millor manera. Fem referència, doncs, tant 
a persones que precisen d’un suport limitat a l’àrea d’oci, comunicació i 
vida domèstica... com d’altres que necessiten un suport extern en totes 
les àrees de la seva vida. 

Un any més s’ha de remarcar la desinteressada col·laboració amb els 
Voluntaris del Garraf en algunes de les activitats organitzades. la de-
dicació voluntària i sensibilització dels Voluntaris per les persones que 
han participat en les diferents activitats, ha quedat plasmada amb uns 
bon resultats. 

El Club esportiu Alfa- Tegar ha continuat  amb l’organització i promoció 
de l’esport i durant tot l’any han participat en diferents competicions i 
campionats que s’ofereixen des de l’Acell. 

En definitiva, poder gaudir de la satisfacció 
del seu temps de descans però també, 
creatiu, de participació, alliberador, de 

comunicació, de socialització i normalització 
dins de la comunitat.

Dos dissabte al mes a la lliga catalana de bàsquet, futbol i boxes a 
Barcelona.

20 de Febrer:  Campionat de Catalunya d’handbol  celebrat a Coma-
rruga (El Vendrell)

3 d’abril campionat de Catalunya de futbol Sala en  Igualada 

10 d’abril campionat d’atletisme en Sabadell 

21 de maig  campionat de Catalunya de bàsquet en Vilanova i la Geltrú

De l’11 al 14 d’agost es van organitzar unes colònies a Sant Fost De 
Campsentelles. La valoració d’aquesta activitat ha estat molt positiva i 
s’ha plantejat poder oferir-la en els propers períodes de vacances.  

6 de novembre: campionat Special Olympics de boxes, atletisme i 
d’handbol en Lloret de Mar.  

24 a 27 de novembre: Special Olympics a Reus. 

EL SERVEI

Les funcions primordials del Casal són les d’oferir un 
temps de lleure o vacances als nois/es del centre,  
tenint en compte les seves necessitats específiques, 
demandes, benestar, tranquil·litat.

46 47

Servei 
de lleure



Av. del Riu Foix, 60
08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona

facebook.com/tegar.tallersespecialsgarraf

twitter.com/tegar1974

youtube.com/user/TallerEspecialGarraf

flickr.com/photos/81954188@N06/

Tel. 93 815 16 37
Fax 93 815 88 70

www.tegar.cat
tegar@tegar.cat


