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 Nou Servei de Neteja  a l’edifici de Can Pahissa 

Formació teorico-pràctica per als jardiners 

Durant aquests mesos d’octubre i novem-
bre, alguns peons dels equips de treball  
de Sitges i Vilanova rebran una formació 
de caràcter professional sobre diferents 
temes de jardineria: coneixement de ma-
quinaria i les seves particularitats per un 
bon us i manteniment, aplicació de tècni-
ques de topiària (com donar forma a les 
plantes) o com treballar amb seguretat a 
la via publica entre d’altres. 

Aquest curs, de 30 hores de durada, està 
subvencionat per la Diputació de Barcelo-
na i forma part del Pla Agrupa’t per els 
ajuntaments i ens locals, en el que partici-
pa la nostra Mancomunitat. 

El servei de neteja es va ampliant amb 
noves feines. Des de aquest mes 
d’octubre hem assumit  la neteja diària 
de l’ edifici modernista de Can Pahissa, 
de Vilanova i la Geltrú on l’Ajuntament 
disposa de diferents serveis integrats 
en la Regidoria de Medi Ambient. 

El servei es realitza amb dos persones 
que fan la neteja dels espais interiors i 
alguns exteriors que complementa les 
tasques de manteniment dels espais 
verds que hi ha en el terreny de la finca 
de Can Pahissa, tasca que realitza el 
nostre servei de Jardineria des de fa 
molts anys. 

Aquestes tasques tenen la doble funció 
de donar feina a les persones amb di-
versitat funcional i alhora prestar ser-
veis a la ciutadania dins la nostra voca-
ció de servei públic en col·laboració 
amb els ajuntaments de la comarca del 
Garraf.  



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: 
677890283 

Reprenem el Servei de 
Repartiment de Vacunes 

Es compleixen 30 anys dels Specials Olympics 92 

Aquest mes d’octubre s’han complert 30 anys de la celebració dels Specials 
Olympics de Vilanova i la Geltrú l’any 1992, amb la col·laboració de diverses 
poblacions del Garraf,  en els que la nostra entitat, ja amb el nom de Tegar, va 
tenir una important participació. Tots els que hi van participar en guarden un 
molt bon record per la gran quantitat tant de participants com de voluntaris i per 
les bones sensacions que es van crear entre tots, en els que els aspectes com-
petitius  van quedar en un segon pla, valorant l’esforç i la convivència, essent un 
exemple de normalització i l’ inici d’un camí cap a l’ inclusió social. Podeu veure 
un reportatge complert de Canal Blau a la nostra Web (Publicacions- Docu-
ments història) o en la següent adreça:  https://tegar.cat/documents-historia/ 

Per segon any, el servei de mis-
satgeria ha rebut l’encàrrec de 
realitzar el  repartiment de les 
vacunes de la grip, Covid 19 i 
altre material sanitari entre el  
CAPI Baix a Mar i el CAP Jaume 
I de Vilanova.  

Estem orgullosos de col·laborar 
de nou en la logística que per-
met que les vacunes arribin a 
temps a tota la població que ho 
necessita i que, pel que fa a la 
pandèmia, la situació millori. 

PROPERES ACTIVITATS 
CASTANYADA 
El divendres 28 d’octubre al matí tor-
nem a celebrar la Castanyada al cen-
tre!!! Tots els treballadors/es  del CET i 
usuaris/usuàries de STO i SOI en po-
dran gaudir. 

PAELLA 
Al Centre Cívic de la Collada el dia 26 
de novembre, dissabte, us convidem a 
gaudir d’una Paella Familiar. El usuaris 
de l’STO i SOI hauran de venir alme-
nys amb un acompanyant. Per a usua-
ris/es i  treballdors/es serà gratis i per 
la resta, us informarem del preu per a 
socis i no socis. 

LOTERIA 
Ja tenim la Loteria de Nadal!!, podeu 
adquirir-la al Centre Cívic de La Geltrú 
els dies 18 i 25 de novembre i el 2 i 16 
de desembre de 10 a 12 h. El dia de la 
Paella també en podreu comprar. 


