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El TEB ha remodelat una nau industrial que tenia a Castellar 
del Vallès. L'ha transformat en el nou centre logístic del TEB. 
Serà el magatzem central i més important del Grup. 

Al centre logístic guardarà els productes de les cooperatives 
industrials del TEB. És a dir, els productes fets a TEB/Cas-
tellar, TEB/Estació, TEB/Sant Andreu i TEB/Verdum. Així la 
distribució dels productes als clients serà més fàcil, ràpida i 
econòmica. A més, el centre logístic resoldrà el problema de 
manca d'espai que hi havia a moltes naus industrials del TEB. 
El centre logístic és molt gran, fa 2.500 metres quadrats. 
És a dir, és tan gran com mig camp de futbol professional.
 
Nova sala de cosmètica a TEB/Sant Andreu
El TEB també està millorant les seves instal·lacions a la nau 
industrial de Sant Andreu. Està construint una nova sala per 
fabricar productes cosmètics. Aquesta serà la segona sala de 
cosmètica del TEB/Sant Andreu.

Castellar acull el nou centre logístic del TEB

Lectura fàcil

Porta a Porta amplia els 
seus serveis amb Koiki

El servei Porta a Porta de TEB Solucions ha arribat a un acord 
amb Koiki. Koiki és una empresa social que agrupa entitats 
sense ànim de lucre que fan repartiments a domicili.

L’acord amb Koiki serveix perquè Porta a Porta pugui ampliar 
els seus serveis. Koiki porta cada dia paquets que els seus 
clients han comprat per Internet al punt de trobada de l’equip 
de Porta a Porta. L’equip de Porta a Porta distribueix tot 
seguit els productes als domicilis dels clients. 

Actualment la col·laboració ha començat en un punt de 
repartiment. Aquest punt és la botiga de Coopmercat situada 
al Passeig de Sant Joan. L’equip de Porta a Porta fa uns 20 
repartiments cada dia a domicilis situats prop de la botiga. 

TEB Solucions i Koiki esperen ampliar la col·laboració aviat 
a nous punts de repartiment del TEB.

Porta a Porta

Porta a Porta és una iniciativa de TEB Solucions. Ofereix 
diversos serveis de proximitat. Fa repartiments a domicili, 
dóna serveis de consergeria i consigna, fa encàrrecs, i fa 
acompanyaments de persones amb mobilitat reduïda.

Bolet Ben Fet surt a 
España Directo

Bolet Ben Fet va sortir al programa de televisió España 
Directo. El programa es va emetre l‘1 de juny al canal TVE1.

El reportatge es va gravar a la granja de Bolet Ben Fet. La 
granja està situada a Sant Antoni de Vilamajor, en un entorn 
natural molt a prop de la serralada del Montseny. 

El programa mostra el procés d’elaboració dels bolets. És 
un procés totalment ecològic i fet amb molta qualitat.

Podeu veure el fragment del programa per Internet, 
o bé a la web del TEB, www.teb.org, 
o bé a la pàgina del Facebook de Bolet Ben Fet.

Bolet Ben Fet

Bolet Ben Fet forma part de TEB Verd. Cultiven les 
varietats de bolets xiitake i gírgola de castanyer (maitake)

• Xiitake: és el segon tipus de bolet més consumit del 
món, només per darrere del xampinyó. Té propietats 
bones per la salut. 

• Gírgola de castanyer: és un bolet molt apreciat a 
Catalunya i a Àsia. S'utilitza a l'alta gastronomia.
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El TEBVist entrevista a 
l’escriptor Màrius Serra

El TEBVist ha entrevistat l’escriptor Màrius Serra en el seu 
18è programa. És una entrevista divertida i sensible.

Parlen de molts temes, com ara anècdotes de l’últim llibre 
del Màrius “Res no és perfecte a Hawaii”. També parlen de 
la història del Llullu, el fill del Màrius. El Llullu va néixer amb 
paràlisi cerebral i va morir fa uns anys. Per últim, parlen de 
l’amor del Màrius per la llengua i pels jocs de paraules. 

El TEBVist és un programa de televisió per Internet que fan 
persones del Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) del TEB.

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

TEB Vallès fa un 
concert al Caixa Fòrum

TEB/Barceloneta balla 
al Casal de Gent Gran

Les persones del TEB/Barceloneta ballen al casal de Gent 
Gran Congrés de la Fundació La Caixa. Porten tres mesos 
fent sessions de ball amb persones grans voluntàries del 
Casal. L’any que ve repetiran perquè els ha agradat molt 
l’experiència. 

Al projecte de ball també participen les persones del centre 
ocupacional del TEB/Verdum i del TEB/Estació.

Les persones del centre ocupacional del TEB/Castellar 
han protagonitzat un concert de música al Caixa Fòrum. El 
concert va tenir lloc el 30 de maig. Van necessitar moltes 
sessions de preparació abans d’oferir l’espectacle.

El concert és part del projecte "Escolta, descobreix i crea 
la teva música!". El projecte l’organitza CaixaForum amb la 
col·laboració d'ARTransforma. 

L’Associació de Famílies i Amics del TEB (AFAT) i Dincat van 
oferir la segona xerrada del cicle Espai Famílies. La xerrada 
va tenir lloc el 31 de maig al TEB/Sant Andreu. Es va dir 
“L’afectivitat i la sexualitat de les persones amb discapacitat 
intel·lectual”. La ponent de la xerrada va ser Gemma 
Deulofeu, que és psicòloga especialista en sexualitat. 

L’Espai Famílies és un servei perquè les famílies aprenguin 
i comparteixin sobre diferents temes d’interès. La propera 
xerrada serà el 20 de setembre al TEB/Castellar i es dirà “Es 
pot viure sense problemes tenint un fill amb discapacitat?”. 

Per a més informació, escriviu un correu electrònic a 
comunicacio@teb.org o truqueu al 93 360 03 87 (ext. 112)

AFAT fa una xerrada 
sobre sexualitat

Fes-te amic del TEB a les xarxes socials!
www.facebook.com/TEBCooperativa
www.facebook.com/TEBVist
www.facebook.com/BoletBenFet
www.facebook.com/CoopMercat
www.facebook.com/AssociacioAFAT

@TEBCooperativa  
@TEBVist
@BoletBenFet
@Coopmercat


