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La Nostra Història (11) 
Testimonis: La Montse i 
la Elisa 

El Servei de Jardineria, així com el de missatgeria, treballa 
cada any per les dates de Nadal (excepte els dies festius). El 
manteniment de jardins, podes i altres tasques , pel que fa a 
jardineria i el repartiment de correu o enganxada de cartells, 
per part de missatgeria , son feines que cal realitzar durant 
tot l’any  i que suposen un esforç organitzatiu important per 
tal de no deixar desatès cap client. 

 

En el cas de Jardineria s’han realitzat diferents intervencions 
en els jardins que aquest servei té assignats per tots els mu-
nicipis de la Comarca. Als ja habituals de poda i reposició de 
flors a les jardineres públiques cal afegir la instal·lació d’avets 
en diversos espais del municipi de Cubelles. En aquest muni-
cipi en concret, fruit de la renovació de l’encàrrec de gestió, 
es va crear una nova brigada per la qual s’ha adquirit un vehi-
cle nou.  Amb aquesta ampliació el servei de Jardineria de 
Tegar té destinades a Cubelles 5 brigades formades per 5 
oficials i 14 operaris, fruit del treball realitzat fins ara i de la 
confiança dipositada en nosaltres. A les imatges podeu veure 
el nou vehicle així com la instal·lació d’avets i flors. 

 

Activitats als Serveis Residencials 

Les activitats d’aquest Nadal han estat més normalitzades als Serveis Residencials.Tot i 

les dificultats existents, hem gaudit fent  passejades, guarnint les llars i celebrant els 

tradicionals àpats, tot esperant que el proper any, a més, ho poguem gaudir amb les 

nostres famílies.  



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 

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 tru-

cant al telèfon del centre: 93 815 16 

37 o al e-mail de més avall. 

LA NOSTRA HISTÒRIA (11). TESTIMONIS: LA MONTSE 

I LA ELISA 

La Montse Garcia i la Elisa Formentí treballen a la nau de Serveis Industrials i 

porten molts anys a Tegar, la Montse des de que va començar l’Escola Sant Mi-

quel a l’any 1970 i la Elisa des de que es va crear la Residència a l’any 1982. La 

Montse explica que tenia 10 anys quan va començar a l’escola i als pocs anys 

estava en el Pretaller aprenent a fer catifes, coixins, feines manuals, junt amb 

altres companys com la Yolanda Cremades, el Casto i el seu germà Diego. Més 

tard van anar al carrer de La Fruita  amb el grup de Taller mentre es feien les 

obres de la nau, anys 77-78 i varen pujar a la nau. Un cop acabada, l’any 1980, la 

Montse recorda que la inauguració es fa fer per la revetlla de Sant Pere. 

Quan s’inaugura la Residència Magí Aranda l’any 1982 entrarà la Elisa amb uns 

20 anys, la Montse també entrarà amb uns 22, en aquell moment també van en-

trar el Julian Mendieta, el Jordi Albà, la Fina Guillen i la Mercedes Nolasco així 

com la Mari Peña de monitora. Més tard entraria el Jordi de la Torre i quan van 

obrir el 1er pis van entrar el Josep Formentí, Jordi Guasch i Javier Ferrer. Tots 

eren molt joves i recorden que entre les activitats que feien, algun dia anaven a 

ballar a la sala de ball “La Paloma” a Barcelona. 

Expliquen que també feien esport al Casal Font de Ferro. Feien bàsquet amb el 

Gori i la Marta Salmerón  i piscina amb la Marta Bastons i que el Julio Ramos 

estava coordinant les activitats. 

Les dos recorden feines que han fet a la nau: Encaixar ampolles de colònia Nenu-

co, frontisses, espàrrecs (components elèctrics), clauers amb “niños” petits, 

caixes de cartró per gelats, revistes de Venca i d’altres. 

De menjador, a l’any 80, es feia servir l’actual despatx de producció desprès es 

va construir un edifici al costat de la nau amb cuina i menjador, va ser quan va 

entrar la Elisa. 

El contracte laboral el van signar, la Montse l’any 1990 i la Elisa l’any 1995. 

Han fet molts viatges de vacances o colònies: a Madrid, Sevilla, Granada, Mallor-

ca, Andorra, La Costa Brava, aquí recorden que estaven en un hotel que els hi 

posaven música als vespres i ballaven, i també a Peñíscola que varen estar en 

unes casetes de fusta, tot plegat records molt macos. 

També van gaudir dels Special Olympics del 1992. La Montse jugava a bàsquet i 

la Elisa a petanca (amb Santi Zambrano i Isabel Avila), així mateix la Elisa va 

portar l’ entorxa olímpica pels carrers de Vilanova. Recorden també que estaven 

en un hotel allotjades i que algunes nits anaven a una discoteca que havien con-

tractat per les persones que hi participaven. 

Tenen moltes més històries per explicar però com que l’espai es limitat ho hauren 

de deixar aquí, agraint el seu testimoni. Tota una vida al Tegar!! 

A l’esquerra la Montse, amb els companys, a l’aula de l’escola Sant Miquel. A la dre-

ta la Elisa i la Montse ballant en una revetlla quan ja estaven a la Residència Magí 

Aranda 


