parla!
BUTLLETÍ MENSUAL DE COMUNICACIÓ INTERNA DE TEGAR
EL CENTRE OCUPACIONAL DECORA LA FAÇANA
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

índex
El Centre Ocupacional
decora la façana de
l’Ajuntament

Enguany, els nois i noies del Centre Ocupacional han preparat la decoració nadalenca de la façana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Tots els elements decoratius
s’han creat utilitzant materials reciclats. En la decoració s’hi ha pogut trobar elements característics de les Festes com els arbres de Nadal i les garlandes, però
també contenia les estrelles del patge Eliseu, el carter reial, que aquest any ha estat
protagonista també del Nadal a la ciutat.
La preparació de la decoració ha estat una tasca molt creativa, en la que s’hi han
implicat molt els nois i noies. També ha comptat amb la col·laboració de bona part
de les famílies per poder aportar el material reciclat que feia falta.
Si heu fet una passejada fins la Plaça de la Vila haureu pogut veure la façana tant
ben engalanada.
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Des d'aquest mes de desembre, el Servei de Jardineria del
CET compta amb cinc noves
incorporacions.
L'Arantxa Balmón, Jose Ignacio Cano, Jesús García, Erick
Loor i Cristian Molina s'incorporen a l'equip com a peons de
jardineria després d'haver completat l'itinerari formatiu d'activitats auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria realitzat
per la Mancomunitat Tegar del
Garraf.
Us donem la benvinguda al
Servei de Jardineria!

Treballador que ha
complert 25 anys de
contracte

LA NOSTRA HISTÒRIA (1): L’ESCOLA
SANT MIQUEL
.

Jardineria

L’any 1970 es van reunir un grup de persones que havien creat l’Associació de pares
Alfa amb representants de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú per demanar una escola
a Vilanova per les persones amb Discapacitat
Intel·lectual. Fins aquell moment no hi havia
on anar a fer aprenentatges adaptats a les
seves necessitats.
L’Alcalde, el Sr. Miquel Benavent, va estar
d’acord doncs volia ajudar a aquestes famílies i l’Ajuntament va destinar unes sales d’un
edifici que tenia en el carrer Estudis 1 i 3.
El 15 de novembre de 1970 es va fer la inauguració. El Sr. Jaume Arnal, que era el President de l’Associació de pares va proposar
que l’escola es digués Sant Miquel en honor
al nom de l’alcalde per haver ajudat a fer l’escola tant ràpid.

NOTA IMPORTANT:

L´escola va començar amb 18 nens i nenes
(11 nens i 7 nenes) un mestre titulat que es
deia Magí Aranda, un director provisional i
algunes educadores (Assumpta Coll, Antònia
Llorens, Àngels Figueras).

Estem fent un recull de documents sobre els nostres 50
anys. Volem fer una exposició
on quedin reflectides totes les
etapes del Centre.

Als pocs mesos va venir La Teresa Fort que
va ser la Directora durant uns 12 anys. Ella
va organitzar les activitats que es feien per
que els infants descobrissin i aprenguessin
coses noves.

Si teniu fotos o filmacions
antigues (DVD, video, super 8)
poseu-vos en contacte amb
Jaume Centelles trucant al
telèfon del centre: 93 815 16 37
o al e-mail de més avall.

Els anys següents van venir més nens i nenes, alguns des de altres pobles de la Comarca del Garraf (Sant Pere de Ribes, Sitges,
Cubelles). Venien en furgonetes o taxis pagats pels Ajuntaments corresponents. En
pocs anys ja eren uns 40.

Ricardo Ballester Ballester

Telèfon de l’Associació de Pares
679688527

recorda
Per la publicació d’articles i noticies al
butlletí envieu texts i fotografies a:
jcentelles@tegar.cat

També van entrar nois i noies més grans per
els que, a més de fer classes d’escola també
es feien activitats de preparació a la vida laboral, es va crear una secció de pre-taller
(any 1972) i més tard de Taller (1973).
El 7 d’octubre del 1974 va morir en accident
de moto en Magí Aranda, aquest mestre serà
recordat doncs l’any 1982 es donarà el seu
nom a la primera Llar-Residència del Centre.
Més endavant, l’any 1983 es crearà l’escola
El Margalló, i els nens i nenes del Sant Miquel aniran en aquesta escola amb altres
nens i nenes de Vilanova i la Geltrú.

Magí Aranda: primer mestre titulat

Teresa Fort fou la primera Directora fixa, l’ànima pedagògica del
Centre.

