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6è Casting de Carnaval al Centre Ocupacional 

El dia 30 de Gener , al Centre Ocupacional 
es va celebrar el 6è CASTING de CARNA-
VAL  per  escollir els màxims representants 
del nostre Carnaval.  

Enguany vam tenir molts candidats a Rei 
Carnestoltes, i quatre  per concubina, tots 
ells nois i noies tant de l'STO com del SOI. 
Molts altres nois i noies es van presentar per 
ser el Jurat, i finalment es van escollir 9 
membres d'ambdós serveis.  

Aquest  CARNAVAL 2018 ja té Rei Carnes-
toltes , la Carme Pujol . Les  Concubines  
que l'acompanyaran seran la Mireia Gala  i la 
Carmen Falcato . Totes tres van saber con-
vèncer al jurat de les seves aptituds per gua-
nyar el concurs.  

El públic, com sempre, excepcional. Va estar 
animant a tots els participants en tot mo-
ment. Agraïm la participació de tots els can-
didats perquè sense ells no es podria dur a 
terme el concurs. Ens agradaria moltíssim 
que s'hi tornin a presentar l'any vinent, gua-
nyin o perdin, perquè sense ells no es podria 
fer la festa, i tenim molt clar que el més im-
portant és participar. 

Ara ja estem a punt, ja podem cele-
brar el CARNAVAL!! 

Que no pari la disbauxa, 

El Rei CARNESTOLTES ens ho 
mana. 

Vinga tots posem-hi ganes, 

comenceu  a moure les cames. 

Que comenci el Carnaval 

i a passar-ho bé com cal. 

Visca el CARNAVAL!!! 



recorda 

Per la publicació d’articles i 
noticies, al butlletí envieu texts 
i fotografies al responsable de 
comunicació Joan Salvany al 
correu 

 jsalvany@tegar.cat  
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Nova contractació  

a Tegar Missatgers 

El passat mes de desembre hem 
ampliat la plantilla de la Secció de 
Missatgeria amb la incorporació d'un 
treballador l'Alex Nágera. L'Alex ha 
realitzat la seva etapa de formació al 
SOI i ha estat orientat a la secció de 
missatgeria on ja havia realitzat dife-
rents períodes de pràctiques. Es 
dona el cas que l'Alex ve d'una famí-
lia de carters i sempre s'ha mostrat 
molt interessat per aquesta feina, 
així és que s'han pogut cobrir les 
seves expectatives. Ara esperem  
que pugui gaudir d'aquesta feina, 
amb bona acollida per part dels 
companys, durant molts anys. Ben-
vingut Alex. 

Comiat de jubilació a  l’Estela i benvinguda a 

la nova acompanyant del servei de transport 

Jardí Vertical a la 

Llar Residència 

Magí Aranda 

Aquests dies de vacances hem aprofi-
tat per arreglar el pati del casal. Hem 
fet un jardí vertical. Com que són tas-
ques de jardineria, varem buscar algun 
company per a que ens ensenyés a 
trasplantar les torretes. Després les 
vam posar a la paret triant combinaci-
ons de flors de colors i una jardinera 
d’herbes aromàtiques. El resultat ha 
omplert de color el pati i ens ha agra-
dat molt. Ara, a serveis residencials hi 
ha una altra responsabilitat tenint cura 
d’aquestes plantes noves que tenim. 

Abans de finalitzar el passat any,          
l’Ajuntament de Sitges ens va acceptar 
el pressupost del disseny de la Rotonda 
del Cor Trencat.  

Un cop solucionat  el problema del sub-
ministrament d’aigua, vàrem començar 
les diferents tasques per condicionar la 
rotonda segons el disseny que ens va 
passar l’ajuntament. Tant la delimitació 
d’espais, com la instal·lació del reg i la 
elecció dels diferents materials s’han 
gestionat i executat íntegrament per Te-
gar Jardiners. Estem molt contents que 
ens hagin encarregat el disseny d’una 
de les rotondes més emblemàtiques i 
principals de Sitges, indicador de la bo-
na sintonia que tenim amb l’ajuntament 
d’aquesta Vila.  

El 22 de desembre varem fer una Festa de Comiat per l'Estela Mercado, que feia 
16 anys que estava al TEGAR com a acompanyant de l'autocar. Li vam fer un re-
gal elaborat per tots els nois i noies de l'STO, que representava una miniatura de 
l'autocar i d'ella mateixa. Així tindrà un bon record de tots nosaltres. La festa va ser 
molt emotiva. Li desitgem que tingui una Feliç Jubilació. En el seu lloc, ha vingut la 
Bienvenida Jiménez, que des de gener està ocupant la plaça d'acompanyant, amb 
molta il·lusió.  


