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Repartim Roses per
els comerços

A Serveis Residencials hem pogut recuperar les sortides a passejar gràcies a la
millora de la situació de la pandèmia i al
pla de vacunació, mantenint en tot moment les mesures sanitàries. El confinament, tot i ésser necessari, va ser una
mesura molt dura i poder fer sortides és
molt agraït per les persones de les nostres llars.

índex
Repartim Roses per els
comerços de Vilanova

Tornem a fer sortides als
Serveis Residencials

El dia dels museus destaca el jardí romàntic rehabilitat per Tegar

La nostra història (6) :
Evolució departament Escola. Creació Escola El
Margalló.
www.tegar.cat
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Tornem a fer sortides

Aquest any, per primera vegada, TegarMissatgeria ha realitzat la tasca de repartir
més de 3.000 roses als establiments associats a Viu Comerç de Vilanova i la Geltrú per celebrar la diada de Sant Jordi. Ha
estat una feina novadora i alhora molt
gratificant per els treballadors i treballadores de la nostra secció, col·laborant amb
els comerços de Vilanova en aquesta diada tant especial per Catalunya.

El dia dels museus destaca el jardí romàntic
rehabilitat per Tegar
El cap de setmana del 15 i 16 de maig, en
el marc dels actes del dia del Museus es
van realitzar visites guiades a la Masia
d’en Cabanyes on, a banda de la visita a
l’edifici, es mostrava el jardí romàntic recentment rehabilitat pels nostres jardiners.
Aquesta obra va consistir en : Eliminació
de la vegetació malmesa per una plaga,
rehabilitació de bancs d’obra i de part del
mur d’entrada, instal·lació sistema de reg,
plantació de diferents tanques vegetals i
eliminació d’un xiprer que trencava el mur
est. Com veieu en les fotografies el resultat
ha estat magnífic.

LA NOSTRA HISTÒRIA (6): EVOLUCIÓ DEPARTAMENT ESCOLA.CREACIÓ ESCOLA EL MARGALLÓ
L’any 1976 S’elabora un projecte urbanístic per situar tots els serveis del Centre de
Pedagogia Terapèutica Sant Miquel, que en aquell moment estaven situats a l’edifici
del carrer dels Estudis, en uns terrenys de la Collada que pertanyien a la companyia
municipal d’aigües i van ser cedits per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plànol 1).
En el projecte es contemplaven diferents edificis per cada servei del centre, taller (ja
projectat i en vies de construir), pre-taller, escola i serveis centrals, amb espais reservats per a piscina i camp d’esports.
Plànol 1

Alumnes de l’Escola Sant Miquel a
l’aula i al patí del carrer dels Estudis
Plànol 2

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.

Degut a l’elevat cost de les obres es decideix que en la part destinada a escola s’hi
construeixi una escola d’educació especial de titularitat estatal, l’estat n’assumiria el
cost de l’obra aprofitant la creació, l’any 1975, del “Instituto Nacional de Educación Especial”.
Aquesta escola, situada en la part inferior dels terrenys cedits, es projectarà amb capacitat per a 200 alumnes en un espai de 16.000 m2 per acollir els nens i nenes que estaven a l’escola Sant Miquel i els que demanessin entrada procedents de tots els municipis de la Comarca. (plànol 2). Amb aquest nou projecte no es contemplà altres espais
per la resta de serveis que quedaren ubicats durant un temps en el edifici del carrer
dels Estudis.
El Ministerio de Educación y Ciencia aprovarà la construcció de l’escola l’any 1978 i
en els mesos següents començaran les obres que s’allargaran fins el 1983. Donat que
les competències en matèria d’ensenyament seran transferides a la Generalitat de Catalunya, l’any 1981, un cop restituïda la mateixa, serà aquesta qui es farà càrrec de la
gestió de l’escola. La Mancomunitat es farà càrrec, durant un temps, de la gestió del
menjador i el lleure del migdia.
El canvi de titularitat suposà un nou marc en el que es plantejà la possibilitat de que hi
haguessin escoles amb “aules d’educació especial” en que l’alumnat amb necessitats
educatives compartissin els mateixos espais i tinguessin moments de treball específics
a les aules amb la resta d’alumnes.
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La posada en marxa de la nova escola, que serà anomenada El Margalló de forma
participativa per part del Consell Escolar Municipal de Vilanova i la Geltrú, ho serà com
a prova pilot en matèria d’educació especial dins d’una experiència comarcal que més
endavant s’estendrà a altres escoles ( primer l’escola Llebetx i l’escola el CIM a continuació, després en vindran moltes més).
El 15 de setembre de 1983 començarà a funcionar l’escola El Margalló, amb els alumnes que fins a les hores estaven en el departament d’escola del Centre de Pedagogia
Terapèutica Sant Miquel junt amb aquells de Vilanova que s’havien inscrit.
A través del procés de selecció els mestres de l’escola Sant Miquel es van incorporar a
l’escola El Margalló. La Teresa Fort, qui havia estat directora, també va seguir aquest
camí per continuar treballant amb els alumnes amb necessitats educatives més intenses. Tant va ser així que , amb la creació del centre Ave María de Sitges per persones
amb discapacitat severa l’any 1990, ella va passar a formar-ne part essent la directora
fins la seva jubilació l’any 1996.
A partir del moment de la posada en marxa de l’escola El Margalló, el centre atendrà
persones majors de 18 anys, modificant la seva estructura en aplicació de la llei d’integració dels Minusvàlids (LISMI), però això ja ho veurem més endavant.

