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El nostre company Javi ens ha deixat
El passat 1 de març, ens va deixar el nostre company
Javi Ferrer després de patir un procés de malaltia molt
ràpid.
“No hem tingut temps per acomiadar-nos de tu, ni els
companys de pisos ni els del taller ni tampoc els que
van treballar amb tu a jardineria. Ens costarà fer-nos a
la idea de que no et veurem més i no t’hem pogut dir
tot el que sentíem ni les bones estones passades a les
activitats al Casal, les vacances als Serveis Residencials i el treball a jardineria i a la nau. pensarem que
és una d’aquelles èpoques que passaves tot callat,
desapercebut, tot esperant a sentir de nou la teva veu
amb els grans discursos de les èpoques més animades”.
DEP

L’actor Vilanoví Sergi López presenta i posa la
veu en off a l’audiovisual del 50è Aniversari
L’exposició del 50è Aniversari de Tegar que
s’està realitzant des de el dia 25 de març a La
Sala Centre Cultural de Vilanova i la Geltrú
compta amb un col·laborador molt especial.:
L’actor Vilanoví Sergi López . En concret ha
accedit a realitzar la presentació i conclusió del
audiovisual així com la veu en off dels diferents
serveis del centre. Li agraïm enormement la
seva participació així com el bon coneixement i
la sensibilitat que, cap el nostre col·lectiu ha
demostrat tenir sempre.

Al Centre Ocupacional hem fet un Carnaval
quasi normal
Enguany hem pogut celebrar novament el Carnaval, adaptat a les
restriccions i mesures del moment, doncs cal preservar la salut de tots plegats.
La temàtica era el Bosc, i de bosc ens vam disfressar. Hi havia conills, floretes,
bolets, follets, papallones, fulles variades,...tots anàvem ben decorats amb barrets molt bonics que els nois i noies s’havien confeccionat ells mateixos.
El Dijous Gras vam gaudir d’una xatonada i merengue de postre. El divendres de
Carnaval vam poder celebrar una festa tots els que estàvem al centre ocupacional. També en van celebrar una tots els nois i noies de les llars-residències que
estan al centre cívic de la Collada fent activitats. Primer vam escoltar les paraules
de sa Majestat el Rei Carnestoltes i després fer la passada de grups a l’exterior.
Amb distància i prudència, però també amb molta gresca, vam organitzar-nos per
poder gaudir d’aquesta jornada festiva. Ens va acompanyar un personatge misteriós, vestit de granota, que va amenitzar ambdues festes.
Ens va saber greu no poder convidar a les banderes de nens i nenes del Margalló, i a les nostres famílies. Esperem poder-ho fer l’any vinent.

Del Sant Miquel al Tegar: Exposició
50 anys

També us volem explicar que vam decorar amb material reciclat el carrer de la
Fruita de Vilanova i la Geltrú. Us mostrem una foto tot agraint-vos la vostra
col·laboració en la recollida del material
per poder-lo treballar.
VISCA EL CARNAVAL!!

La Sala-Centre de Cultura Vilanova i la
Geltrú
Del 25 de març a l’1 de maig
De dimarts a dissabte de 18 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h

Junta de l’associació:
President:

Jose Luis Martinez

Secretaria: Manoli Ruiz
Tesorera:

Ana Poblador

Ens podeu trobar al telèfon:
679688527

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

Treballem per l’Arxiu Comarcal del Garraf
en la gestió i eliminació de documents
El servei de Missatgeria ha estat contractat per l’Arxiu Comarcal del
Garraf per realitzar les tasques de gestió i eliminació documental de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb la legislació actual, amb un total de 200
arxius tractats. Missatgeria presta aquest servei per entitats i empreses interessades des de fa ja uns 5 anys amb la visió de diversificació de les tasques a realitzar
en el nostre servei.

