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Les artesanies TEB a mà, disponibles a cinc ubicacions
aquest Nadal
Date : 09/12/2018

Els productes ‘TEB a mà’ estaran disponibles a diverses fires i parades aquest Nadal i
comptaran amb una gran varietat d’artesanies de temàtica nadalenca per regalar durant les
festes. Gràcies a la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Mercat de La Concepció,
aquest mercat repetirà un altre any com a punt de venda.
Les localitzacions i els horaris concrets són els següents:
TEB/Verdum: Dilluns 10 de desembre, de 9 a 17.30 h.
TEB/Estació: Dimarts 11 de desembre, de 9 a 17.30 h.
TEB/Sant Andreu: Dilluns 10 de desembre i dimarts 11 de desembre, de 9 a 17.30 h.
Mercat de La Concepció: Dimecres 12, dijous 13 i divendres 14 de desembre, de 10 a
19 h. Dissabte 15, de 10 a 15 h. Dimarts 18, dimecres 19, dijous 20, de 10 a 19 h.
Divendres 21 de desembre, de 10 a 15 h.
Fira de Consum Responsable, d’Economia Social i Solidària de Plaça Catalunya: de
dissabte 29 de desembre a divendres 4 de gener. L'horari és de les 11 a 20.30 h,
excepte el 31 de desembre, que finalitzarà a les 18:30h, i l'1 de gener, que romandrà
tancat. A la parada d’aquesta Fira, hi trobareu també altres productes del TEB, com els
productes d’alimentació &More i els xiitakes i maitakes de Bolet Ben Fet.
Els productes de TEB a mà els elaboren artesanalment persones amb discapacitat intel·lectual
dels CO del Grup Cooperatiu TEB. En aquest projecte el resultat final no és l’únic important,
sinó tot el procés per aconseguir-ho, en el quals s’aprenen hàbits i habilitats indispensables
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per a la inclusió social i laboral de les persones d’una manera significativa i enriquidora.
Aquest vídeo promocional us mostra tota la dedicació i tot el compromís que hi ha darrere de
les artesanies.
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