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Aquest any hem tornat a celebrar el Carnaval al Centre Ocupacional doncs malgrat la pandèmia, hem intentat fer una
mica de festa. Això si, en tot moment,
garantint les distàncies de seguretat i
amb prudència per part de tots i totes.
Els nois i noies del CO enguany s’han
confeccionat uns barrets, perruques, diademes,... per decorar els seus caps.
Amb molta imaginació, per la festa hem
tingut reis i reines, princeses i mags, colles d’indis, personatges del còmic i barrets de fantasia de colors.
El Rei Carnestoltes no va estar present
però vam poder escoltar el seu sermó
per la megafonia del centre. Ens han visitat personatges molt extravagants, ballarines dels anys 60 i mestres xatonaires que ens han fet ballar al ritme del
Turuta. Cap dels dos torns s’ha perdut la
festa, que enguany l’hem multiplicat x2
per donar cabuda a tothom.
Hem de dir que hem trobat a faltar els
moments en que podíem ballar tots plegats, fer la passada de balls i admirar les
disfresses de cada un dels grups. També
hem trobat a faltar la visita dels nens i
nenes de l’Escola Margalló. Esperem que
l’any vinent puguem recuperar i celebrar
el Carnaval en el format original.
Us desitgem molta salut a tots i totes i
ens retrobem el proper any.
Visca el Carnaval!
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ESTRENEM NOVA PÀGINA WEB
Us informem que hem substituït la pàgina
web de Tegar per una de nova, més funcional i fàcil de navegar, amb la mateixa adreça:
www.tegar.cat. En ella hi trobareu tota la
informació del Centre: Els diferents serveis
d’atenció a persones i empreses, notícies del
centre i del sector, tràmits administratius,
etc.. Us animem a que entreu a visitar-la i
ens feu arribar els suggeriments que considereu al correu: tegar@tegar.cat

Canvis de Servei
LA NOSTRA HISTÒRIA (3): LA MANCOMUNITAT
DE MUNICIPIS
Una mancomunitat és la unió de diferents ajuntaments per realitzar un servei comú.
Als pocs mesos que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú creés l’Escola Sant Miquel
l’any 1970, ja es va veure la necessitat d’unir esforços amb la resta de municipis de la
comarca.
El primer grup de 18 nens i nenes eren de Vilanova però durant el primer any ja van
començar a venir altres nens i nenes de diverses poblacions del Garraf (Sitges, Sant
Pere de Ribes i Cubelles) i la resta d’ajuntaments es van interessar per aquest centre
que començava a funcionar. Es faran reunions durant uns quants anys però no arribaran a cap acord doncs hi haurà molts canvis polítics (inici de l’etapa democràtica, primeres eleccions municipals i restauració de la Generalitat).
Fins a l’any 1981 no es posaran d’acord i, el 26 d'octubre d’aquell any, el President de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, signa el decret que aprova els estatuts i la
constitució de la Mancomunitat Intermunicipal voluntària dels municipis de Vilanova i la
Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Castellet i Gornal, Canyelles, Olesa de Bonesvalls,
Cubelles i Olivella de la comarca del Garraf, per la prestació conjunta del servei d'assistència i educació especial dels minusvàlids psíquics.

Donem la benvinguda a Serveis Industrials a Enric Altadill i a Javier Ferrer.
L’Enric està treballant a l’enclavament
de l’empresa Prysmian i el Javier ve a
reforçar l’equip de la nau de manipulats.

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

La constitució efectiva de la Mancomunitat va ser el 23 de desembre d'aquell any amb
la presidència del Sr. Jaume Casanovas i Escussol, alcalde de Vilanova i la Geltrú,
càrrec escollit per votació de tots els alcaldes. El nom oficial que es va acabar mantenint durant molts anys va ser el de Mancomunitat per l’atenció i assistència dels
Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf.
L’any 1990 es farà una nova divisió territorial de Catalunya que alterarà la distribució
de les comarques de l’Alt Penedès i Garraf, i les poblacions de Olesa de Bonesvalls i
Castellet i Gornal s’incorporaren a la comarca de l’Alt Penedès i deixaran de formar
part de la Mancomunitat.
També l’any 1990 es decideix cercar un nom comercial per al Centre Especial de Treball, un nom que fos curt i fàcil de recordar, finalment es va decidir fer servir el de TEGAR que vol dir Tallers Especials del Garraf, va ser una bona decisió doncs ha estat
el nom que ha identificat al nostre centre des de aleshores.
Al cap dels anys es decidirà canviar el nom de la Mancomunitat per fer algunes adaptacions: eliminar les paraules minusvàlid i psíquic, possibilitar la contractació de persones amb malaltia mental i incorporar la paraula TEGAR ja tan coneguda.
Un cop superades totes les fases d’elaboració i aprovats els nous estatuts per cada
ajuntament en reunió de Ple Municipal, serà oficial el canvi de nom a Mancomunitat
Tegar del Garraf el 14 de maig de 2013. Aquest és el nom que s’ha mantingut fins
l’actualitat i continua agrupant tots els municipis del Garraf.

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

Un dels nombrossos actes que ha realitzat la Mancomunitat al llarg del temps.
Veiem representants de la mateixa fent parlaments per la participació de diferents persones de la nostra Entitat als Special Olympics a Bèlgica. Any 1991.

