
111 

ABRIL 22 
 

parla! 
índex 

BUTLLETÍ MENSUAL DE COMUNICACIÓ INTERNA  DE  TEGAR 

www.tegar.cat     

 

Molt bona acollida per l’Exposició del 50è Aniversari 

 
 
Molt bona acollida per 
l’Exposició del 50è Ani-
versari 
 
 
 
Roses per la gent gran 
 
 
 
 
Treballs de plantació 
d’arbrat a Cubelles 
 
 
 
Coneixem una mica 
més el Tegar. El Servei 
de Manteniment 

Roses per la gent gran 

El Centre Ocupacional ha rebut un encàrrec de part dels Voluntaris de CaixaBank per 
fer roses artesanes per regalar-les als avis i àvies. Hem estat diverses  les entitats que 
hem rebut aquest encàrrec per tal d’omplir de roses totes les Residències de Catalunya 
en motiu de la diada de Sant Jordi d’enguany. 

 

Tots els grups del STO i del SOI ens hem posat a treballar per fer unes roses precioses 
que s’entregaran a quatre residències de gent gran de la comarca del Garraf i del Pe-
nedès. 

El dissabte 26 de març es va fer la presentació de l’exposició del 50è Aniversari que, amb 

el títol “Del Sant Miquel al Tegar. 50 anys d’una entitat referent en l’economia social del 

Garraf”, ha estat elaborada per en Jaume Centelles amb el disseny de Jordi Flores. En la 

fotografia veiem el discurs de Marta Fenollosa, treballadora del CET, on explica les dife-

rents parts de l’exposició als representants de la Mancomunitat,amb la presidenta, Olga 

Arnau, al capdavant. 

L ’exposició té diferents apartats on podem conèixer la història i el present de la nostra 

entitat a través de text, fotografies, dades, treballs del centre ocupacional i dos audiovi-

suals amb la col·laboració, en un d’ells, del actor Sergi López. 

Estem satisfets del resultat doncs ha tingut molt bona acollida. L’exposició estarà oberta 

fins el diumenge 1 de maig. 
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Del Sant Miquel al Tegar: Exposició 

50 anys  

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 

Durant els mesos de març i abril, la secció 

de jardineria de Tegar, està duent  a terme 

els treballs de plantació de nou arbrat al 

poble. Finalitzant així els treballs que l’ any 

passat varen iniciar-se. 

S’han retirat arbres que estaven en pèssi-

mes condicions de salut, de diversos carres, 

al barri de Residencial Salines, així com en 

altres zones del poble, com ara al barri de 

Santa Maria. 

Sota un criteri de sostenibilitat i aprofitament 

de cara  al ciutadà, s’ han escollit aquelles 

espècies més ideals així com els espais 

més necessitats, com ara el Parc de l’Skate,  

l’ espai verd Amadeu Vives,  el Clot del 

Bassó... 

Treballs de plantació d’arbrat a Cubelles 

Les  tasques realitzades fins al dia d’ avui, han estat executades per una brigada 

composta per un oficial i 2 operaris, amb la col·laboració de les empreses de ser-

veis auxiliars corresponents. 

Aquests treballs donen  a la secció de jardineria un important valor afegit; no tant 

sols realitzem manteniments sinó que també creem nous espais per al gaudi de 

la població. 

El servei de Manteniment és bàsic per el funcionament del Tegar, doncs 

s’encarrega de moltes tasques que fan que la resta de serveis puguin treballar 

sense dificultat: des de reparacions elèctriques, reposició i manteniment de les 

màquines de vending, confecció d’utillatges per realitzar les feines, tancaments 

d’alumini, fontanería i moltes més coses necessàries en el dia a dia de l’entitat. 

 Des de fa 20 anys l’encarregat de manteniment és el Sebastian Ponce, un 

autèntic “manetes” que soluciona les diferents dificultats que es presenten amb 

celeritat i professionalitat, és una persona que treballa sense fer-se notar gaire 

però els resultats son ben evidents i per aquest motiu cal reconèixer la tasca 

que fa i el bon tracte amb tot el personal del centre. Gràcies Sebastian. 

Coneixem una mica més el Tegar: El Servei 

de Manteniment 


