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TREBALLS DE JARDINERIA A CUBELLES 

Durant aquest mes de març, s’estan duent a terme els tre-

balls de millora de jardinería corresponent a la substitució 

d’ arbrat viàri als carrers de Cubelles. 

Concretament les intervencions s’estan realitzant al Barri 

de Residencial Les Salines, als carrers General Josep Mo-

ragas, C/ Rafel Casanovas, Parc de l’ Skate i als Passat-

ges Riu Fluvià, Riu Ter, Riu LLobregat, Riu Francolí i Riu 

Ebre. Aixì com al cas antic del poble, ajuntament, església, 

etc.. 

Els actuals arbres existents en els citats carrers, mostra-

ven un mal aspecte; copejats per el pas de vehicles, cor-

cats, brancatge deficient, invasió al pas dels vianants, etc. 

Es per això que s’hi estan posant  especies més idònies 

per al seu lloc: Tipuanes al c/Gral.Josep Moragas, Altees a 

c/Rafael Csanovas i Eugenia myrtifolia als Passatges. Es 

tracta d’ arbrat i arbust amb flor groga, lila i blanca, acon-

seguint millorar l’ entorn de la vila. 

Amb aquestos treballs, el poble gaudirà d’ un nou arbrat, 

fent-lo més atractiu i alhora eficient.. 

Tot just fa un any va irrompre  a les nostres 

vides una situació que mai no havíem contem-

plat. Un virus agressiu ens va portar a una 

situació, que avui tenim normalitzada, però 

que fins aleshores no ens podíem ni imaginar. 

Paraules com confinament, PCR, grup bombo-

lla, aforaments, mascareta, pla de contingèn-

cia, sectorització, contacte estret, tele treball, 

mobilitat, incidència acumulada ...., eren mots, 

que en molts casos, no tenien significat per 

nosaltres. Un any després tots hem aprés a 

utilitzar aquestes paraules i ja formen part de 

la nostra vida quotidiana. 

TEGAR no ha estat menys i ha hagut d'apren-

dre a conviure amb totes aquestes coses. Ha 

estat un any dur. S'han hagut de prendre deci-

sions sense cap mena d'experiència anterior 

que avalés l'encert de prendre-les.  El perill de 

perdre clients, de caiguda de l'activitat en el 

CET, de possibles canvis en els models assis-

tencials, el no poder donar assistència presen-

cial a persones que necessiten suport, son 

temes que han estat rondant permanentment, 

angoixant-nos. Tot això ens ha portat a noves 

pràctiques de gestió, un nou concepte ha arri-

bat per quedar-se, la resiliència, la capacitat  

per adaptar-se als canvis i conviure amb 

ells. Crec que durant aquest any hem 

aconseguit implementar aquest concepte 

amb força èxit i hem assentat les bases 

per continuar aquest rumb. 

Aprofito aquest aniversari per agrair a 

totes les persones que formen aquesta 

gran família que es diu TEGAR, els esfor-

ços personals i col·lectius per contribuir a 

mantenir aquesta ja cinquantenària insti-

tució amb bona salut per continuar estant, 

com fins ara ha fet, al servei de les perso-

nes amb diversitat funcional de la comar-

ca del Garraf. 

Joan Salvany. Director-Gerent 

    UN ANY DE PANDÈMIA 



 

 

LA NOSTRA HISTÒRIA (4):  LA RESIDÈNCIA MAGÍ 

ARANDA 

 

 

 

Alguns nois i noies que havien començat a assistir al Sant Miquel tenien diferents situa-

cions familiars que els feia difícil viure en unes condicions de vida adequades: accés a 

una vivenda, a roba de vestir, a relacions socials... 

 

L’any 1978, en una reunió del Patronat Municipal d’Educació Especial es parlà de la ne-

cessitat de tenir una residència però no es trobava un local per ubicar-la. La Teresa Fort, 

Directora del Centre, que vivia en un pis cedit per l’Ajuntament de Vilanova en el mateix 

edifici del carrer dels Estudis, concretament a la 2a. Planta, es va oferir per deixar-lo i 

que aquest es destinés a la residència, aquest oferiment va ser acceptat i es van comen-

çar a fer les adaptacions necessàries. 

 

L’acte d’inauguració es va fer coincidir amb la visita dels Reis Mags el 6 de gener de 

1982, amb l’assistència dels pares, usuaris del centre, representants del Patronat Munici-

pal d’Educació Especial i de la Mancomunitat amb l’Alcalde i President (Jaume Casano-

vas) al cap. A més de la inauguració es van repartir els regals entre els nens de la esco-

la. La Residència s’inaugurà amb 8 persones ateses i un responsable, el Alejandro 

Ràfols (Kanco). Se li donarà el nom de Residència Magí Aranda, en record del professor 

que morí  en accident. 

En aquests inicis i amb un grup de persones reduït i molt jove, es realitzaran activitats 

que fomentaran l’autonomia i que intentaran oferir a les persones ateses les mateixes 

activitats que realitzaven les persones de la seva edat: sortides a sales de ball o a con-

certs, visites culturals, aprenentatge de la compra i preparació d’àpats, etc.   

En els anys següents s’aniran realitzant diferents ampliacions, l’any 1983 els nens i ne-

nes de l’escola passaran a formar part de l’Escola El Margalló i els espais que ocupava 

aquesta a la primera planta s’aniran reformant per ubicar més persones de la residència, 

tenim diferents ampliacions els anys 1994, 1997 i  2003 per arribar al nombre actual de 

24 persones residents. Pel que fa a les reformes, aquestes seran nombroses degut a 

l’antiguitat del edifici i a les normatives que s’establiran per tenir els espais adaptats a les 

necessitats de les persones. Destaquem d’una banda les obres d’adaptació amb l’ ins-

tal·lació d’un ascensor l’any 2004 i per altra l’arranjament i pintura de la façana l’any 

2007. 

La denominació de residència es canviarà per la de llar-residència, aquesta és més real 

doncs les persones no estan tot el dia dins sinó que es desplacen a fer activitats ocupa-

cionals o laborals i després hi retornen com qui torna a casa seva, d’aquí la denominació 

de “llar”. 

Així mateix les activitats s’aniran adaptant a les circumstàncies de cada moment, algunes 

en col·laboració amb entitats de la vila: Associació de Voluntaris del Garraf,  Associació 

de pesca La Gavina, club esportiu Alfa. També s’organitzaran vacances a l’estiu on 

s’inclouran altres persones del centre que no pertanyien als serveis residencials. Els da-

rrers anys, anteriors a la pandèmia, aquestes vacances seran organitzades per entitats 

externes especialitzades en l’oci de les persones amb discapacitat, aquest  fet  permetrà 

als nostres nois i noies relacionar-se amb altres persones de fora de la comarca i visitar 

diferents territoris, també a l’estranger. 

En el següent Parla veurem com els Serveis Residencials aniran creixent amb nous ser-

veis fins a arribar al dia d’avui a tenir 56 persones i nous reptes per atendre les necessi-

tats que es presenten.  

El pasado 15 de marzo nos dejó 
nuestra amiga y presidenta Isabel 
Vega Riquel: 

Te has convertido en un ángel  y co-
mo lo fuiste en vida, seguirás ilumi-
nando el camino de todos. 

Tu existencia nos ha dejado bondad, 
perseverancia, cariño y amor. Ese 
gran amor que tú sentías por todos 
los chicos y chicas del Tegar. 

Has sido, eres y serás un ejemplo de 
vida digna de imitar. Siempre estarás 
en nuestro corazón. 

Feliz viaje amiga…….D.E.P. Isabel. 


