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Un cop finalitzada l’exposició a la Sala de 
Vilanova i la Geltrú amb la bona acollida 
que varem exposar en el nostre darrer 
número, us anunciem que aquesta es tor-
narà a realitzar els dies 7 al 23 de juny a la 
població de Cubelles. La nostra intenció era 
que aquesta mostra no fos només vista a 
Vilanova sinó que la resta de poblacions de 
la comarca tinguessin la possibilitat d’acollir-
la ja que en són igualment protagonistes de 
l’evolució de la nostra entitat. Cubelles és la 
segona parada, i creiem que no la darrera, 
on es podrà veure el passat i present de la 
nostra entitat, fent una referència molt espe-
cial al que aquesta població ha aportat a la 
consolidació de la mateixa. 
 
Foto: Jordi Luque, treballador de missatge-
ria resident a Cubelles, amb Rosa Fonoll, 
Alcaldessa. 

Al Centre Ocupacional hem començat a fer uns ta-
llers de Fusteria. Estem aprenent a manipular la fusta 
i les seves diferents textures per dissenyar i construir 
productes nous. De moment estem construint coses 
per nosaltres, tant objectes petits de sobretaula, com 
pots d’escriptori o, per exemple, suports pel mòbil, 
com també objectes a més gran escala, com un ar-
mari per guardar les eines, o unes jardineres verti-
cals. 

Tenim en projecte posar en venda articles a través 
de la pàgina web del Tegar. Quan iniciem la fase de 
venda ja us avisaríem. Mentrestant seguim gaudint 
amb el descobriment i l’ampliació de les nostres com-
petències en l’art de la Fusteria. 

Aprenem a treballar la fusta 



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies al 

butlletí envieu texts i fotografies a: 

jcentelles@tegar.cat  

 

Junta de l’associació: 

 

President:    Jose Luis Martinez 

Secretaria:   Manoli Ruiz 

Tesorera:     Ana Poblador 

 

Ens podeu trobar al telèfon: 
679688527 

 

Del Sant Miquel al Tegar: Exposició 

50 anys  a Cubelles 

Centre Social  Joan Roig i Piera 

Carrer Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 

Del 7 al 23  de  juny 

De dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 

Col.laborem amb els comerciants de Vilanova i 

la Geltrú 

L’associació VIU COMERÇ i el Gremi d’hostaleria de Vilanova i la Geltrú han con-

fiat en Tegar-Missatgeria per dur a terme dues campanyes importants entre els 

establiments associats de Vilanova:  

Fer el repartiment de 3000 roses per Sant Jordi, per segon any consecutiu, i el re-

partiment de packs de vermut d’autor amb complements, amb motiu de la ruta 

“Vermutejant”, en la que han pres part més d’una vintena d’establiments de la res-

tauració. Aquest repartiment s’ha estat realitzant durant tot el mes de maig. 

Us recordem els articles que realitza el nostre company Pau Casanovas en el seu 

blog  “Opinions des de la discapacitat”, els podeu trobar a: 

paucasanovasserra.wordpress.com  

Els darrers articles publicats son: L’assetjament escolar i L’augment de preus 

Informació del Club Esportiu Alfa-Tegar 

El passat dia 15 els nostres esportistes van participar en el campionat de Catalun-
ya de futbol  7 i Bàsquet  a la ciutat de Mataró, lloc on també es celebraran els Es-
pecial Olympics l’any 2023. Cal destacar l’afany de superació de tots els esportis-
tes, especialment els de Futbol 7 que participaven per primera vegada i varen que-
dar 2ons. Va ser una gran jornada d’esport i convivència. 


