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En record del nostre company Agus 

El passat mes de maig, vàrem repetir, per segon any consecutiu, l’experiència d’una fantàs-

tica jornada de pesca, gràcies a l’Associació 

de Pesca esportiva Penedès Garraf i amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Calafell i la 

Federació Catalana de Pesca esportiva i 

càsting.  El dia 8 es va celebrar el II open 

Benèfic Síndrome de Down a les ins-

tal·lacions del Port de Segur de Calafell.  

En aquesta jornada hi van participar 7 perso-

nes usuàries de la llar Magí Aranda, algunes 

d’elles ja tenien l’experiència de l’any anterior 

i per això esperaven amb il·lusió i emoció 

l’arribada d’aquest dia i contagiaven les se-

ves ganes als companys que ho feien per primera vegada.  

Durant tota la jornada els pescadors de l’associació ens van ensenyar com pescar. Vàrem 

gaudir de l’art de la pesca i la seva tècnica: l’ús de la canya, com fer servir l’esquer i vàrem 

aprendre que, com moltes coses en el nostre 

dia a dia, els resultats que busquem, reque-

reixen de calma i paciència. Amb perseve-

rança, vàrem ser capaços de pescar alguns 

peixos, que després vàrem retornar al mar 

per a seguir el seu cicle de vida. 

La jornada va acabar amb un bon dinar, del 

que vàrem gaudir en companyia de les nos-

tres monitores i de la resta d’assistents. En 

finalitzar i amb un bon gelat,  vàrem tornar a 

la llar, i vàrem compartir amb els nostres 

companys el que havíem fet i viscut. Gràcies. 

Amic Agustin: que estrany es farà no sentir els 

teus “buenos dias” i els teus agraïments per 

tantes coses que et succeïen durant el dia: per 

tenir feina, per tenir amics, per la feina que fan 

els professionals, per tenir parella...Vas ser una 

persona extremadament educada que gaudies 

amb les bones sensacions i que, a risc de ser 

una mica pesadet, demostraves abastament 

l’estima que senties per els demès, per la teva 

família i per la vida. Per desgràcia aquesta da-

rrera ha arribat a la seva fi però ens quedarà 

tot el conjunt de lloances que dedicaves i que 

ara te les retornem amb un... “era usted extra-

ordinario”. 



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 

 

 

Inaugurada l’exposició del 50è Aniversari a 

Cubelles 

Club Esportiu Alfa

-Tegar 

Estem elaborant la propera temporada 

esportiva 2022-23, per aquest motiu ne-

cessitem concretar si esteu interessats en 

participar en les activitats que realitzem, 

podeu escollir entre: Bàsquet, Petanca, 

Handbol, Futbol Sala, Futbol 7 i Atletis-

me. 

Les inscripcions les podeu fer omplint el 

full que us serà lliurat en el vostre servei. 

Us animem a fer esport amb nosaltres,  

fent esport fas Salut i Amistat! 

Podeu trucar al T. 646812847 

(Ricardo Poveda) 

Canvi de Servei 

Mercè, et desitgem que siguis molt feliç 

en el STO. Que gaudeixis de les activi-

tats i de la companyia. 

L’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va presidir, el passat 8 de juny, la inauguració 

de l’exposició del 50è Aniversari del naixement del nostre centre. L’acte es va realit-

zar a la sala gran del centre social Joan Roig i Piera on ha estat  instal·lada 

l’exposició fins el dia 23 de juny, en el mateix es va destacar la relació de Cubelles 

amb el Tegar així com la proximitat del consistori cap a les persones amb diversitat 

funcional, aquest tracte que, des de la sensibilitat  i l’empatia, ha fet que les persones 

se sentin integrades en el teixit social de la població. 

El recorregut de l’exposició es va iniciar a Vilanova i la Geltrú el passat mes d’abril i, 

en aquest cas, s’ha adaptat a les característiques de la sala afegint un nou plafó que 

exposa la relació del Tegar amb Cubelles. 

Apunts de la història de Tegar a Cubelles 

La Jardineria 

L’any 1988 s’inicien tasques puntuals de manteniment en jardins municipals de Cu-

belles i l’any següent es faran de forma regular durant un temps. Al cap dels anys es  

recuperaran les tasques de manteniment d’una part de les zones verdes municipals 

de la població feines que es mantindran fins l’any 2017. Des de maig d’aquell any 

Tegar, amb la subrogació del personal que realitzava la jardineria a la resta de les 

zones verdes,  s’encarrega del manteniment integral de les zones enjardinades de la 

població, com a mitjà propi, per la condició de  Cubelles d’integrant de la Mancomu-

nitat. 

Cal destacar també que l’any 2015 Tegar va col·laborar amb l’Ajuntament de Cube-

lles en la execució d’un pla d’ocupació per realitzar la rehabilitació dels jardins de la 

finca de Can Travé que va suposar la contractació de 12 persones. 

Missatgeria. 

El servei de missatgeria realitza tasques de suport a la promoció d’esdeveniments o 

comunicacions a través de l’enganxada de cartells pels diferents indrets de la pobla-

ció. Aquesta tasca es realitza des de fa 10 anys i els clients son diferents departa-

ments de l’Ajuntament. 

Els orígens 

Cubelles forma part de la Mancomunitat  des 

de la seva creació, el 23 de desembre de 

1981, però ja abans, sobre l’any 1973, es van 

inscriure nens i nenes de Cubelles a l’escola 

Sant Miquel, així mateix l’any 1975  es té 

constància de l’aportació econòmica dels ajun-

taments de la comarca al “Patronato Municipal 

d’Educación Especial” de Vilanova i la Geltrú, 

en funció del nombre d’usuaris de cada muni-

cipi. 

Les primeres persones (infants i joves) venien 

acompanyats per la Policia Municipal fins que 

es va crear un servei de transport que els re-

collia per les diverses poblacions de la comar-

ca.. 


