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CET Serveis de Jardineria

Càsting de Carnaval 2020
al Centre Ocupacional

Durant la temporada de poda TEGARJardiners 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.
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Al CET Serveis de
Jardineria
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Missatgeria i CET
Serveis de Jardineria
Els Serveis Residencials
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El dia 12 de febrer al Centre Ocupacional vam celebrar el CASTING per escollir els màxims representants del nostre
Carnaval. Cada any es presenten més
candidats. Enguany teníem 17 persones
que es van inscriure per presentar-se en
el càsting de Carnestoltes, i 11 en el
càsting de Concubines. El jurat també
estava compost per 12 membres voluntaris del Centre Ocupacional. La festa va
estar seguida per un entregat públic del
Centre Ocupacional que va poder seguir tots els detalls del Càsting de ben a
prop mentre animaven als seus companys. Després de participar en les proves de vestuari i en les de ball, el jurat
ho va tenir molt difícil, i al final van decidir que els guanyadors d’enguany
eren: en Raúl Garcia i l’Hector Lopez
com a Concubines, i en Walter Lima
com a Rei Carnestoltes. Des d’aquí donem l’enhorabona als tres guanyadors, i
us encomanem a tothom a gaudir del
ball de mantons que el divendres 21
celebrarem al Centre Ocupacional del
Tegar.

Motor Albet de Vilafranca ha estat el proveïdor que, a la vegada, va donar una formació
per a tots els treballadors 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 versatilitat de moviments i
suposa un valor afegit al CET Tegar Serveis
de Jardineria.
Aquesta màquina simplifica molt la recollida
del brancatge, doncs redueix el volum.

Noves incorporacions al CET Serveis
de Missatgeria
A missatgeria comencem l'any
amb dues noves incorporacions!

Nova incorporació

Els Tres Tombs de

al CET Serveis de
Jardineria

Vilanova i la Geltrú

El servei de jardineria compta amb un
nou company, l’Otto Sifontes, que
s’incorpora a l’equip
Benvingut Otto!

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.

La Meritxell Gallego.

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

Visita IES Galí
En Roger Zanón.
Benvinguts !

Telèfon de l’Associació de Pares
679688527
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Per la publicació d’articles i noticies al
butlletí envieu texts i fotografies a:
egonzalez@tegar.cat

L´ IES Alexandre Galí de Les Roquetes va contactar amb nosaltres per fer
una activitat d’intercanvi sociocultural
el dia de Sant Jordi. Aquest dilluns dia
17 de febrer, van venir al centre a fer
una primera trobada per conèixer-nos i
així preparar-nos una jornada plena
d’activitats lúdiques adaptades als nostres interessos.

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 regidors 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!

