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Durant els passats mesos de març i abril
la secció de jardinería va realizar una obra
de millora del Parc Gumà de Vilanova i la
Geltrú, emblemàtic per ser el primer en el
que va començar a treballar la secció l’any
1988. L’obra ha consistit en la instal·lació
d'un sistema de reg per degoteig a tots el
parterres del parc.
El departament de projectes de la secció
de jardineria de TEGAR va dissenyar el
sistema de reg i el personal de jardineria
ha instal·lat més de 3.000 metres de canonada de degoteig als quinze parterres que
hi ha al parc .
Aquesta obra, encarregada per l'Ajuntament de Vilanova, forma part d'altres actuacions de millora del parc arran de la
preocupació que el departament tècnic de
la secció va traslladar al mateix Ajuntament.
El dia 22 d’abril després de que la companyia d'Aigües de Vilanova ens donés
connexió, es va posar en marxa el sistema
de reg.

El passat dia 17 de juny, en el marc de la
celebració de la Nit de l’Empresa, la FEGP
(Federació d’Empresaris del Gran Penedès) va fer entrega al nostre centre d’un
reconeixement per els 50 anys d’existència
i la tasca social i d’inserció laboral realitzada durant aquests anys que la fan ser un
referent en la nostra comarca. Reconeixements com aquest ens fan mirar el futur
amb responsabilitat i també amb molta
il·lusió.

Noves feines i maquinària a la Nau
A la nau de Serveis Industrials
seguim incorporant noves tasques així com
nova maquinària, fruit de la confiança dipositada en nosaltres per part dels nostres
clients. Com a mostra podeu veure la feina
que hem començat a realitzar amb Destil·leries MG i la màquina rebladora, automàtica, digitalitzada i d’alta seguretat,
instal·lada per l’empresa OSSIAN. Ambdues son empreses vilanovines per les que
ja portem alguns anys treballant.

LA NOSTRA HISTÒRIA (7): El CASAL I EL CLUB ESPORTIU ALFA-TEGAR
Com a complement als serveis que s’havien creat al centre, es van començar a realitzar
activitats de lleure, tant esportives com d’aprenentatges complementaris, amb la finalitat
de contribuir a la normalització de la vida de les persones del Centre.
Les primeres activitats que es comencen a realitzar son les esportives. L’any 1984 es contractada a mitja jornada Marta Salmerón qui es farà càrrec de gestionar aquest servei en el
seu inici, s’encarregarà de cercar patrocinadors per l’equipatge esportiu així com de la
organització i planificació de les activitats. No serà fins l’any 1989 que es farà la inauguració oficial del Casal com espai aglutinador de les activitats de lleure.
Els nois i noies anaven als baixos del carrer dels Estudis, dependència que es va anomenar El Casal, eren acompanyats amb furgonetes des de el Taller de La Collada amb la
col·laboració d’alguns pares. En un principi només eren els nois i noies del Taller i el Pretaller, a partir de 15 anys d’edat. I feien dos esports: bàsquet i atletisme, poc desprès començarien a fer futbol, petanca i natació. Des de el Casal s’acompanyava als nois i noies fins al
lloc on es realitzaven els entrenaments.
Els dies que no feien esport feien tallers: de música, reparació de bicicletes, alfabetització,
cuina,... aquestes activitats es feien amb voluntaris, aquests també acompanyaven als
equips a fer partits els dissabtes i per cap d’any participaven a la Cursa Popular de Vilanova.
El bàsquet femení va començar participant en una lliga local contra equips de mares d’alumnes d’escoles de Vilanova. Més tard ho farà, junt amb la resta d’esports, a les lligues
organitzades per l’Agrupació d’Esport i Lleure per a Disminuïts Psíquics (actualment anomenada Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel.lectualACELL). Serà a partir de l’any 1993 que aquesta entitat es farà càrrec de l’organització de
totes les competicions en el territori català.
Aquestes competicions es realitzaven (i es realitzen) els dissabtes a Barcelona, anaven
tots els equips junts en autocar a passar la jornada, normalment cada quinze dies.
Per el Casal passaran diverses persones, es contractaran treballadors a mitja jornada
que , en alguns casos, completaran els seus contractes fent tasques a la Residència o en
altres serveis. Un exemple és el cas de Francisco Luque (Paco), que va entrar com a monitor a la Residència, també feia de monitor al CET, donava medicació als nois abans d’anar
al menjador i també entrenava un equip de futbol.
També participaran en les activitats del Casal molts voluntaris, amics i coneguts de treballadors del centre sensibilitzats amb l’atenció a les persones, i objectors de consciència,
que, a partir del 1988, podran fer la prestació social substitutòria al servei militar en el nostre centre.

Convocatoria Asamblea ordinaria y
extraordinaria:
Fecha: 30 de junio 2021 a las 18 horas
Lugar: Centre Cívic de la Geltrú
Temas a tratar:
Presentación y aprobación, si corresponde, de cuentas anuales 2019 y 2020.
Renovación junta actual, presentación
de candidaturas.

Telèfon de l’Associació de Pares

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

Club Esportiu Alfa Tegar
Amb l’augment de persones participants en les activitats esportives i el nombre d’esports
que es realitzaven, així com la consolidació de les lligues en les que es realitzaven competicions cada quinze dies més la participació cada 2 anys en els Special Olympics, es van
anar creant clubs esportius per persones amb discapacitat intel·lectual en tots els territoris.
En el cas de la nostra comarca serà el cas del Club Esportiu Alfa (que més endavant s’anomenarà Alfa-Tegar), creat el febrer de l’any 2000.
La presidència i gestió del club l’assumirà Ricardo Poveda. En Ricardo va començar com
entrenador de futbol l’any 1992 amb els equips de Tegar, desprès de la realització dels
Special Olympics.
A partir d’aquell moment, any 2000, totes les activitats esportives les realitzarà el Club
esportiu Alfa amb nois i noies de la nostra entitat i altres persones amb discapacitat de la
comarca i alguns de l’Alt i Baix Penedès. Els entrenaments setmanals es realitzaran en la
pista annexa del pavelló de les Casernes, a les pistes d’atletisme o a la piscina municipal
del carrer Coroleu.
Es continuarà participant en les lligues i campionats organitzats per ACELL. En el cas de
les lligues, es realitzaran competicions cada quinze dies al pavelló de la Vall d’ Hebron de
Barcelona per esports com bàsquet i futbol. En altres esports es faran campionats en diferents poblacions de Catalunya. Al final de cada temporada el club organitza un torneig final
el mes de juny on hi participen entitats convidades de tot el país.
Pel que fa a les activitats no esportives que es realitzaven en el Casal, aquestes tendiran
a realitzar-se dins les activitats dels mateixos serveis, com el centre ocupacional i els serveis residencials, o a través d’entitats externes (esplai, teatre, pintura, etc..)
En el següent capítol parlarem de la celebració dels Special Olympics en la nostra comarca
l’any 1992, celebració de molt bon record per moltes persones de la nostra entitat que la
varen viure.

