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El passat 12 d´agost ens va deixar en Jordi de la 

Torre. 

Treballador a la secció de Missatgeria des dels inicis 

del servei, l’any 1987, en Jordi era un noi obert, 

company dels seus companys i molt conegut a la 

comunitat donada la seva feina.  

“Feliç, amable, rialler i lleial, aquestes són les quatre 

paraules que millor descriuen al nostre company en 

Jordi. 

Hem gaudit dels seus acudits , que li encantaven!! 

Del seu tarannà, sempre positiu, sempre amb parau-

les de consol i sempre amb un somriure per tothom. 

D’ell hem après moltes coses boniques... que de vegades la velocitat de la vida no ens 

deixa veure les coses importants. Sempre parlava de la mare i del pare i se l’il·luminaven 

els seus ulls. Els portava al seu cor, ara ja descansen tots tres junts i d’alguna manera ens 

donen les gracies a tothom que ha estat al seu costat, a tothom que l’ha acompanyat i que 

l’ha donat una mica del seu amor. I això és el més bonic de tot.... en Jordi marxa amb molt 

d’amor!! 

Bon camí company, et portarem sempre al nostre cor, gracies per tant!!!” 

(escrit dels seus companys i companyes i de les seves monitores del Serveis Residencials) 

 

  Sentit Comiat per en Jordi  

Gaudim de les activitats d’estiu als Serveis 

Residencials 

Durant el mesos de juliol i agost , els nois i 

noies dels serveis residencials han pogut 

realitzar algunes activitats, sempre mantenint 

les mesures anticovid, que els han ajudat a 

sentir-se millor, a gaudir de l’aire lliure, de la 

platja i el descans. Cal agrair a totes les per-

sones tant usuàries com professionals la bo-

na actitud i predisposició que han demostrat 

per superar aquests temps difícils junts. Fa 

goig veure com van retornant a la normalitat. 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

jcentelles@tegar.cat  

 

Us presentem els integrants  de la 
nova junta: 

President:    Jose Luis Martinez 

Secretaria:   Manoli Ruiz 

Tesorera:     Ana Poblador 

 

Ens podeu trobar al telèfon: 
679688527 

LA NOSTRA HISTÒRIA (8): ELS SPECIAL  OLYMPICS  

Un dels moments més recordats (i gaudits) de la   nostra història va ser la celebració dels 

Special Olympics, les olimpíades, l’any 1992 a Vilanova i la Geltrú, amb subseus a Sant Pere 

de Ribes, Cubelles i Sitges i col.laboració d’altres municipis del Garraf i Baix Penedès. 

Special Olympics és una organització esportiva internacional que organitza activitats esporti-

ves per persones amb Discapacitat Intel·lectual, que té com a finalitat desenvolupar la con-

fiança de les persones en sí mateixes i les seves habilitats socials mitjançant l’entrenament i 

la competició esportiva. Va ser fundada per Eunice Kennedy Shriver, germana del llavors 

president dels Estats Units John F. Kennedy, el 1962.  

La celebració dels Jocs tindrà un gran impacte en el nostre Centre, tant pel que fa a la prepa-

ració per la participació dels nostres esportistes, com per les gestions en l’organització i 

també en la contribució de l’Associació de pares Alfa en diferents aspectes de la mateixa. 

L’acte inaugural es va efectuar al Palau Sant Jordi el dia 9 d’octubre amb l’assistència d’un 

públic molt nombrós en una cerimònia emotiva i lluïda, sota el jurament dels Special: “ Vull 

guanyar, però si no puc, deixeu-me ser valent en intentar-ho”. 

La cerimònia es va culminar amb la desfilada de tots els esportistes en la que els represen-

tants  del Tegar van sortir els darrers, com a organitzadors de l’esdeveniment, rebent 

l’aplaudiment de tots els presents. Aquest va ser un moment molt emocionant per tots que 

quedarà en el record dels que hi varen assistir.    

Les competicions es realitzaran en diferents instal·lacions i espais, a Vilanova es faran 

servir: el Parc de Ribes Roges, el Passeig Marítim, la Piscina Municipal, la Plaça Pobles 

d’Espanya,  el Pavelló de les Casernes, les Pistes d’Atletisme, el Pavelló Nou (acabat 

per realitzar els jocs) i les pistes de les escoles Pompeu Fabra i Escola Pía. A la resta 

de la comarca es faran servir els pavellons municipals de Ribes, Les Roquetes, Sitges i 

Cubelles. 

Les activitats lúdiques inclouran des de cercaviles, concerts de música, diferents espec-

tacles: circ, fakirisme, pallassos, dansa, teatre, màgia, coral, sardanes,... i moltes activi-

tats més que donaran un caire festiu i de germanor a l’esdeveniment. 

Els nostres esportistes participaran gairebé en tots els esports destacant el paper que va 

tenir el equip de futbol sala, entrenat per el Paco Luque, que va arribar a la final que es va 

jugar a Barcelona i va aconseguir guanyar en la seva categoria. 

L’acte de cloenda es realitzarà el dia 13 d’octubre en les pistes d’atletisme de Vilanova amb 

la presència de diferents personalitats, entre les quals destacaven, els dos alcaldes que 

havien participat en la preparació i execució dels jocs, el Josep González i l’Esteve Orriols, el 

president de ACELL i Special Olympics Catalunya, en Francesc Martínez de Foix  i la Infanta 

Elena de Borbón. El moment final serà la cantada de la cançó “Amics Per Sempre” interpreta-

da per l’orquestra Janio Marti. 

Cal fer menció especial de la participació dels Voluntaris Olímpics que, de forma desinteres-

sada, van ajudar enormement al èxit del esdeveniment. Gràcies a l’ambient de germanor que 

es va generar es va crear, al cap de poc temps, l’Associació de Voluntaris del Garraf.  

 

El Club Esportiu Alfa Tegar del Garraf ha 
organitzat durant el mes d’Agost unes 
merescudes vacances en una casa de 
colònies a Albanyà per a tots els nois i 
noies que fan esport. 

Amb totes les mesures preventives de la 
COVID, aquest any els nois i noies han 
gaudit d’una estança en aquesta casa en 
plena naturalesa, on cada dia feien mol-
tes activitats diferents. 

Amb aquestes mesures han pogut dur a 
terme activitats com bàsquet, excursions 
per la muntanya, piscina, jocs de taula, 
futbol i fins i tot han visitat una granja 
amb animals. 

A més de gaudir d’uns grans àpats ela-
borats pels propietaris de la casa, 
desprès de cada sopar podien ballar i 
cantar a l’aire lliure simulant una discote-
ca. 

Durant aquests quatre dies, els nois i 
noies han pogut descansar, desconectar 
i gaudir per poder tornar al mes de Se-
tembre carregats de forces per seguir 
fent l’esport que tant els hi agrada. 

Colònies al Club 

Esportiu Alfa-Tegar 


