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TEB Vallès celebra els 
Jocs Florals

El TEB Vallès va celebrar el 22 d’abril els Jocs Florals. Van 
participar moltes persones treballadores del centre especial 
de treball i del centre ocupacional del TEB/Castellar. 

Les persones guanyadores van rebre un diploma i un paquet 
amb productes fets a les cooperatives del TEB. Totes les 
persones participants en els Jocs Florals van rebre un llibre 
de Sant Jordi.

Persones premiades als Jocs Florals

• Poesia:        
 Primer premi: Roger Argemí
 Segon premi: Sònia Sanz    
 Tercer premi: Vanessa Salvador

• Conte:  
 Primer premi: Víctor Cozar  
 Segon premi: Joselín Sánchez 
 Tercer premi: Antonio Méndez

• Llegenda: 
 Primer premi: Lorena Real 
 Segon premi: David Franco 
 Tercer premi: Antonio Gómez

• Dibuix artístic:
 Primer premi: Lluís Fernández  
 Segon premi: Joan Martí Collell
 Tercer premi: Josep Bedmar

• Dibuix tècnic: 
 Primer premi: Bàrbara Tarazona 
 Segon premi: Mariona Sallés
 Tercer premi: Xavi Grau  

El TEB vam participar a la Fira Alimentaria 2016, dels dies 25 
al 28 d’abril a la Fira de Barcelona. 

La Fira Alimentaria és la fira del sector de l’alimentació i de 
les begudes més gran de tot Espanya. 

La Fira serveix per posar en contacte les empreses 
compradores d’aliments, com ara supermercats i restaurants, 
amb les empreses productores d’aliments, com ara el TEB. 

Productes del TEB
El TEB vam exposar a la Fira els productes d’alimentació de 
les nostres marques Trade&More i Bolet Ben Fet. 

Aquests productes són blocs de sal per cuinar a la graella, 
sals i espècies per posar als menjars, pans i pastissos per 
posar al forn, i bolets ecològics. Tots són productes naturals 
i sense conservants, ni additius. 

La parada del TEB a la Fira Alimentaria
A la Fira Alimentaria, el TEB vam estar situats a una parada 
que vam fer nosaltres mateixos amb fusta reciclada. 

A la parada del TEB vam cuinar molts menjars diferents i 
vam donar-los a tastar a les persones visitants. Persones del 
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) van fer d’hostessos i 
hostesses de la parada.

Valoració positiva
El TEB creiem que la Fira Alimentaria va anar molt bé. Estem 
contents i contentes perquè moltes noves empreses van 
conèixer els nostres productes. 

A partir d’ara creiem que serà més fàcil vendre els productes 
d’alimentació que fem als nostres centres especials de treball.

El TEB participem a la Fira Alimentaria 2016

Lectura fàcil



L’Associació de Famílies i Amics del TEB (AFAT) i les 
cooperatives del TEB, amb el suport de Dincat, oferim 
un nou servei per a les famílies que es diu Espai Famílies. 
L’Espai Famílies serveix perquè les famílies aprenguin sobre 
diferents temes d’interès. També serveix perquè les famílies 
del TEB es coneguin i parlin de temes en comú. 

La primera xerrada de l’Espai Famílies va ser el 19 d’abril al 
TEB Sant Andreu. La xerrada es va dir “L’autoestima dels 
pares d’un fill amb discapacitat intel·lectual”. La persona 
que va fer la xerrada es diu Eduardo Brigniani i és psicòleg. 
A aquesta primera xerrada van participar molts familiars de 
diferents serveis del TEB. Els familiars van fer una valoració 
bona de la xerrada.

La propera xerrada de 
l’Espai Famílies serà el 31 
de maig a les 6 de la tarda al 
TEB Sant Andreu. La xerrada 
s’anomena: “L’afectivitat 
i la sexualitat de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual”.  

Les famílies del TEB 
participen en xerrades
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L’equip de jardineria del TEB farà terrats verds 
Barcelona està molt urbanitzada i no té espai per fer nous parcs 
i espais verds. Fer jardins i horts als terrats dels edificis pot 
solucionar aquest problema i fer la ciutat més ecològica. 

L’equip de jardineria del TEB Verd ja està treballant en el seu 
primer terrat amb hort i jardí, a un edifici de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

Aposta de futur
El treball fet és gràcies a la col·laboració amb EixVerd, una 
empresa social i innovadora. 

La intenció del TEB Verd i d’EixVerd és seguir col·laborant en 
el futur en nous projectes. TEB Verd creu que els terrats verds 
poden ser una bona via per seguir creixent els propers anys.

Nova edició del 
programa TEBVist

Persones del Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) del TEB
fan un programa de televisió per internet que es diu 
TEBVist. Ara han estrenat una nova edició del programa, 
la número 17. 

Pots veure el programa per internet a la pàgina web del 
TEBVist: www.teb.org/tebvist

Seccions del dissetè programa TEBVist

• Entrevista a Laia Servera:     
TEBVist entrevista a Laia Servera, directora i 
presentadora del programa InfoK de TV3. L’InfoK és 
un informatiu per a nens i nenes que parla de temes 
d’actualitat. 

L’InfoK porta molts anys funcionant i ha rebut molts 
premis. L’últim premi ha estat per un reportatge que van 
fer sobre les persones refugiades per la guerra de Síria.  

• Reportatge sobre accessibilitat a la ciutat: 
TEBVist fa un reportatge sobre accessibilitat a la ciutat 
de Barcelona. L’equip del TEBVist vol saber si Barcelona 
està adaptada per a persones amb diversitat funcional. 
Per això van a gravar unes jornades sobre accessibilitat 
universal que va convocar l’Ajuntament de Barcelona. 
 
• Premi de l’Ajuntament al TEB Vist: 
L’Ajuntament de Barcelona ha donat un premi al TEBVist 
com a millor mitjà de comunicació per Internet. En 
aquesta edició del TEBVist podeu veure un resum de la 
cerimònia de lliurament dels premis. L’acte va ser molt 
emocionant i hi va assistir tot l’equip que fa el TEBVist.

Participar a la següent xerrada

Si creieu que les vostres famílies volen participar, poden 
escriure un correu electrònic a comunicacio@teb.org o 
trucar al 93 360 03 87 (extensió 112) a l’atenció de Pepa 
Muñoz o Pablo Alegria. 

D’altra banda, si voleu col·laborar amb AFAT, podeu 
escriure un correu electrònic a afat@afat.cat


