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El Grup TEB continua creant llocs de feina cada any. 
Exactament al 2015 ha incorporat 43 nous 
treballadors.

Productes propis
Aquest augment de persones treballadores ha estat 
possible en bona mesura perquè el TEB ha millorat els 
seus serveis i també perquè ha produït més productes 
propis. Han destacat els productes alimentaris de la 
marca pròpia Trade&More, com ara els Blocs de Sal de 
Pèrsia, les sals per condimentar o les barreges per fer 
pastissos i pans, que es fan al Verdum, a Sant Andreu 
i a Castellar. Un altre producte propi són les pintures 
escolars TColors, que es fan a l'Estació.

El TEB fa sobretot dos tipus de feina. La primera és fer 
una part dels productes i serveis a d'altres empreses. 
La segona és fer productes propis. 

Els productes propis suposen més feina i més bene-
ficis, perquè tot el procés de control de producció i 
venda es fa a dins de la cooperativa. A més, el TEB 
pot decidir vendre els seus productes a altres països. 
De fet, l'any passat les vendes a l'extranger van créixer 
molt i ja van suposar 1 de cada 6 euros de la factura-
ció. Sobretot vam vendre a Alemanya.

43 nous llocs de treball i  més productes propis

Lectura fàcil

Tercera emissió dels 'Compromisos TEB'
L'assemblea del Grup TEB ha aprovat emetre la tercera 
ronda dels 'Compromisos TEB'. Són títols que els socis 
i amics del TEB poden comprar a la cooperativa. La 
cooperativa es compromet a tornar els diners en tres 
anys i a pagar mentrestant un 2,1% d'interès anual. Això 
vol dir que, si un soci compra dos títols per 1.000 euros, 
l'any 2017 rebrà 21 euros, l'any 2018 rebrà 21 euros i l'any 
2019 rebrà 21 euros i els 1.000 euros inicials.

L'objectiu dels 'Compromisos TEB' és que els socis deixin 
els seus estalvis a la cooperativa en comptes de deixar-los 
al banc. D'aquesta manera, tothom guanya. Per una banda, 
els socis aconsegueixen més rendiment pels seus estalvis 
que deixant-los al banc. Per altra banda, la cooperativa 
pot finançar les seves activitats d'una manera més barata, 
perquè demanar un préstec al banc és més car. I tenim 
menys deute amb els bancs

Aquesta és la tercera ronda d'emissions dels 
'Compromisos TEB'. Sumant les dues emissions 
anteriors, el TEB arriba 1 milió d'euros d'aquest tipus de 
finançament ètic.

El Grup TEB ha celebrat les seves assemblees durant el 
maig i el juny. S'han fet assemblees a totes les cooperatives 
del Grup. És a dir, TEB Vallès, TEB Barcelona, TEB Verd, 
TEB Solucions, TEB Habitatge i TEB Gestió. També s'ha fet 
una assemblea conjunta del Grup TEB amb representants 
de totes les cooperatives.

Les assemblees reuneixen tots els socis que treballen a 
la cooperativa. Allà voten democràticament tot allò que 
més els afecta. Aquesta edició especial del TEBmàtica us 
informarà sobre les decisions més importants preses a les 
últimes assemblees. 
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Si voleu més informació per comprar 'Compromisos TEB', 
heu d'escriure un correu electrònic a compromisos@teb.org

El TEB supera les 1.000 persones
• Amb els nous treballadors, el TEB ha trencat un rècord molt 

important. El Grup ja té més de 1.000 persones vinculades:
• 507 treballadors amb discapacitat als CET
• 206 professionals de suport
• 170 persones usuàries dels Centres Ocupacionals
• 75 persones usuàries de Llar-Residència i Suport a la Llar. 
• 25 persones tutelades. 
• 150 esportistes, la majoria dels quals reben altres serveis
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Incorporació de dos 
nous socis al TEB

L'assemblea de segon grau del TEB ha aprovat la 
incorporació de dos nous socis al Grup. Els nous socis són:

-TEB Bellvitge, una nova cooperativa ubicada a aquest 
barri de l'Hospitalet. Ha nascut per iniciativa d'un grup de 
persones treballadores de Tallers Bellvitge i tindrà com a 
activitats principals els manipulats industrials i també el 
servei de repartiment a domicili Compra-Servei. Inicialment 
s'incorpora com a soci col·laborador; en un futur formarà 
part de l'Acord d'Intercooperació TEB.

-Trade&More. És l'empresa propietat de la companyia 
austríaca Manolo's Food i del TEB. Gràcies a aquesta unió 
elaborem i venem els productes alimentaris de les marques 
&More, com les sals i les barreges per fer pans i pastissos. 
Trade&More serà un soci col·laborador.

El Pla estratègic fixa
els objectius de futur

El TEB incorporarà 
voluntaris

El TEB ha aprovat un Pla de Voluntariat. Això vol dir que 
incorporarà voluntaris per fer tasques de suport, com ara 
acompanyar usuaris dels centres ocupacionals i residents de 
les llars del TEB a recursos d'oci, culturals o d'esport.

Els voluntaris són persones que volen contribuir a una millor 
qualitat de vida per a les persones amb discapacitat. Fan les 
tasques sense cobrar diners.

Él Pla regula Els drets i deures dels voluntaris. Per exemple, 
tindran dret a veu però no a vot a les assemblees.

Vols fer-te voluntari-a? voluntaris@teb.org

Totes les cooperatives del TEB tindran un Codi Ètic. El Codi 
detalla quines són les conductes desitjables i quines són les 
conductes inacceptables a la cooperativa. 

S'aplicarà a tothom que estigui vinculat al TEB, incloent-hi 
socis, treballadors, persones directives i voluntàries.

Per exemple, defensa el respecte cap als treballadors, 
la transparència cap a les famílies i l'honestedat amb els 
socis comercials. Hi haurà una bústia perquè tothom pugui 
denunciar de forma anònima comportaments poc ètics.

Consultes sobre Codi Ètic: codietic@teb.org

Els socis del TEB han validat el Pla Estratègic. El Pla conté 
els principals objectius del Grup per al futur a cinc anys 
vista. També proposa maneres d'assolir aquestes metes.

El Pla destaca com a punts forts del TEB la diversitat i 
innovació dels seus productes i serveis. També el seu elevat 
número de treballadors i diners facturats. Per això, diu que 
el Grup ha de seguir creixent i fer de líder del sector de les 
entitats de la discapacitat intel·lectual. Un gran repte serà 
atendre adequadament els treballadors que es fan grans i 
perden capacitat per produir. 

La consultora externa Iolanda Latorre ha estat l'encarregada 
de coordinar el procés d'elaboració del Pla. Ha fet moltes 
entrevistes a treballadors, familiars, socis i administracions 
públiques abans de redactar les seves conclusions.

Un nou Codi Ètic   

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


