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FINS SEMPRE “JULI”  

 
 

El passat dia 3 de gener ens va deixar 
en Julián Mendieta, “El Juli” , a l’edat 
de 80 anys. Gran part de la seva vida 
l’ha passat al Tegar, per això era molt 
conegut per tots nosaltres.  
 
 Amant dels passodobles, sempre li 
agradava escoltar les cançons de Ma-
nolo Escobar i Antonio Molina.  
També gaudia  molt veient les 
pel.lícules de l´oeste. 
 
 
 

Encara que de vegades mostrava un caràcter 
“gruñón” i “cascarrabias”, sempre va ser agraït i 
detallista amb tothom que era carinyós amb ell. 
 
Per tot això, ha estat molt estimat i els/les   
companys/es i professionals que hem tingut la 
sort de compartir la vida amb ell no l´oblidarem 
mai. 

La manca de vocabulari mai va ser un handicap 
per fer-se entendre, sempre tant expressiu amb 
la cara i gestos. I sino treia la seva llibreteta, 
inseparable companya fins el final, a on se li 
apuntava tots aquells esdeveniments realment 
importants per a ell, com era el seu aniversari o 
bé anar de dinar a un restaurant en taxi.  



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

egonzalez@tegar.cat  

 

 

 

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  
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NOVES INCORPORACIONS 

 

El passat 17 de Gener, Festa Major d’hivern de Vilanova i la Geltrú, els nois i noies 

dels Serveis Residencials van poder gaudir de la Festa d’una manera especial.  

En col·laboració amb la Federació dels Tres Tombs de Catalunya i amb l’Associació 

dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú, van poder pujar a un parell de carruatges i 

participar de la festa fent els Tres Tombs tradicionals pels carrers de la ciutat. 

Els carruatges que ens van oferir van ser una diligència i un carruatge de passeig.  

Els nois i noies que van participar en aquesta activitat van gaudir moltíssim del passeig 

i van aprofitar per saludar a tothom que coneixien i veien pel carrer. En acabar els 

tombs, i a la tarima de les autoritats, van ser saludats per l’alcaldessa i la resta de regi-

dors i la Junta de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova. De part seva els hi van 

regalar uns quants tortells per gaudir-los més tard a les respectives llars.  

Esperem que l’any vinent hi puguem repetir l’experiència! 

ELS 3 TOMBS VILANOVINS 

  

 

El servei de jardineria conta 

amb un nou company, l’Otto 

Sifontes, el qual s’incorpora a 

l’equip per donar suport a la 

brigada extra que s’ha imple-

mentat a Sitges recentment.  

Benvingut Otto! 

NOVA INCORPORACIO I MAQUINARIA  

Durant la temporada de 

poda TEGAR-Jardiners 

ha adquirit una picadora 

de branques nova, de     

la reconeguda marca      

Alemanya Green Mech, 

especialistes en la tasca 

de picar fustes i restes de 

poda. 

Aquesta màquina simplifi-

ca molt la recollida del 

brancatge, doncs redueix 

el volum. 

Motor Albet de Vilafranca ha estat el proveïdor que, a 

la vegada, va donar una formació per a tots els treba-

lladors de la secció, a fi i efecte de garantir la màxima 

seguretat alhora d’utilitzar-la. Al tenir bola de remolc, 

això permet una gran vesatilitat de moviments i suposa 

un valor afegit a la secció. 

En Roger Zanón. 

Ja el coneixeu perque treballava a 

Jardineria, però ara treballarà de 

missatger. Tenim molta sort de que 

és de Vilanova i coneix bé les zo-

nes de treball. Només queda que 

aprengui la dinàmica i les diferents 

feines que realitzem. 

 

Benvinguts al CET Missatgeria! 

A missatgeria comencem l'any 

amb dues noves incorporacions! 

La Meritxell Gallego.  

Ella estava al SOI i ha passat a ser 

treballadora de missatgeria per fer 

gestions informàtiques entre d'al-

tres tasques. Ha estat uns mesos 

de pràctiques però ja està prepara-

da per a incorporar-se laboralment. 

Esperem molt bon resultat de la 

seva incorporació. 


