LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA DONA UNA COP MÉS
EL SEU SUPORT A UNA PARTICIPANT DEL PROGRAMA
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El programa TIMOL té
per objectiu facilitar la
inserció al mercat
ordinari de persones
amb
discapacitat
intel·lectual.
Una
iniciativa
d’àmbit
comarcal
amb
la
implicació de tots els
ajuntaments
i
el
Consell Comarcal del
Garraf.
LA CRISTINA TORNA A LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA PER POSAR EN MARXA LES
SEVES CAPACITATS COM A AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
D’abril a juliol, la Cristina està
realitzant les seves pràctiques a la
biblioteca
Armand
Cardona
desenvolupant les tasques d’auxiliar
de biblioteca.
La Cristina coneixia les funcions a dur
a terme ja que durant un temps hi va
estar treballant. Per aquest motiu
quan va sorgir la possibilitat de
realitzar unes pràctiques on ampliar
les
seves
competències
professionals en noves feines, no
s’ho va pensar i la resposta va ser
immediata.
Les tasques que realitza són moltes i
dia rere dia en va adquirint de noves.
Destacarien entre d’altres: endreçar
la secció infantil, revisar els llibres en
mal estat, gestió de la bústia,

classificar pel·lícules i recentment ha
començat a atendre al públic.
Volem destacar la xerrada que va fer
per l’alumnat d’un Institut de
Vilanova i que va sorgir de forma
espontània per la seva part, així com
la seva participació en el Vermut
Musical, activitat recentment duta a
terme per la biblioteca.
Per fer tot això compta amb el
suport dels seus companys i
companyes que destaquen d’ella el
seu alt nivell de compromís,
responsabilitat i implicació en les
tasques i ella es mostra feliç,
recolzada i valorada en cada repte
diari.
L’Armand Cardona dona exemple,
un cop més, d’empresa inclusiva i

afavoreix la integració de les
persones amb discapacitat en un
entorn de treball ordinari. D’aquesta
manera es fomenta la confiança i
autoestima de les persones
participants del programa Timol, que
veuen com amb el suport d’entitats i
empreses, poden arribar a assolir la
seva inserció en l’empresa ordinària.
Expressem el nostre agraïment a la
Biblioteca i al seu personal per la
gran acollida brindada a la Cristina
que està aprofitant i gaudint aquesta
nova oportunitat.
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