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 Diumenge 16 de Juny va tenir lloc el XXI 
Campionat Esportiu del Garraf al Pavelló 
de la Plaça de les Casernes. Nois i noies 
dels Serveis Residencials hi van partici-
par amb el Club Alfa Tegar. 

Alguns van participar jugant a petanca, 
d’altres a futbol sala i alguns altres a bàs-
quet. Va ser una jornada esportiva plena 
d’emocions on el més important de tot va 
ser practicar esport, fer equip amb els 
companys gaudint del moment i demos-
trant que tots i totes són CAMPIONS/ES! 

XXI Campionat  

Esportiu del Garraf 

Sortida a Sant Sadurní d´Anoia 

Al mes de Maig, els nois i noies de l'STO van fer una sortida. Dividits en dos grups, un va 

visitar les Caves Vilarnau i l'altre la Fàbrica de Xocolata de Simón Coll. 

A les Caves Vilarnau ens van explicar l'origen dels seus caves i vins fent un recorregut 

per les seves vinyes, visitant la zona de vinificació i baixant a les seves caves on reposen 

les seves ampolles. Al final de la visita es va degustar una mica de most. 

A la Fàbrica de Xocolata Simón Coll ens vam poder endinsar dins del món de la xocola-

ta. A través d'un impressionant muntatge audiovisual ens van fer un recorregut vivencial 

pels orígens, la cultura, la història i el procés d'elaboració de la seva xocolata. Vam poder 

degustar uns quants bombons de xocolata. 

Un cop finalitzades les activitats, els dos grups es van retrobar per dinar al Restaurant 

Canals i Casanovas de Lavern, molt aprop de Sant Sadurní 

d'Anoia, on ens van oferir un excel·lent menú.  

CAVES VILARNAU 

 

Va haver una gran 

participació i vam 

tenir sort que el dia 

fos ben maco. 

SIMON COLL 

Fàbrica de  

Xocolata 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

egonzalez@tegar.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
incorporat un nou sistema d'enviament de 
cartes per Correus.  Aquest nou sistema 
inclou una INTRANET que es gestiona 
des de TEGAR MISSATGERIA. Mica en 
mica, es van incorporant les TIC en la 
gestió de la correspondència i en les tas-
ques de missatgeria. 

 

Desde la junta os damos las gracias a 

todos por vuestra colaboración y os 

deseamos UN BUEN VERANO. 

El 2 de junio un gran número de  
familias nos dimos cita nuevamente en 
el Camping Vilanova Park para disfrutar 
de una agradable comida . 
Este encuentro anual sirve para  
reforzar lazos entre las familias, el cen-
tro y con los ayuntamientos de la co-
marca que también colaboran con no-
sotros.  

El pasado  5 de mayo nos desplaza-
mos a la Fageda, disfrutamos de un 
paseo en carruaje por el hayedo, un 
lugar mágico que permite dejar volar 
la imaginación. 
La comida fue en Banyoles,  en un 
restaurante a orillas del lago, un en-
clave magnífico para poner el broche 
a un gran día . 

Dinar Associació de  

Pares Fem Camí 

Excursió a la Fageda 

d´en Jordà 

han conegut els diferents tipus de plantes, arbres, jardins i els diferents tipus de tre-

ball que s'hi fan (poda, reg, arranjaments,..) Així mateix s'ha fet recordatori de les 

normes de seguretat i utilització d'elements de protecció. Cal agrair l' interès que han 

posat tots els assistents. 

Formació en Jardineria Bàsica 

Nous equipaments 

i treballadors 

Les TIC en la  

en la gestió del correu 

Donem la benvinguda al Jordi i al Daniel, 
que han entrat al servei per realitzar feines 
de manteniment i neteja de les àrees de 
jocs infantils de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú. Amb aquestes incorporacions el 
nombre de treballadors  al CET-Jardineria 
puja a 62. 

Durant aquests dies, un grup 

de treballadors han participat 

en un curs bàsic de jardineria 

elaborat pel centre de forma-

ció NIRONET de Vilanova i la 

Geltrú. 

Són treballadors que s´han 

incorporat a la secció de jar-

dineria en aquests dos dar-

rers anys i que han adquirit 

aquells coneixements teòrics 

necessaris per realitzar la 

tasca diària amb més qualitat: 


