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El TEBVist ha guanyat el Premi Solidaris 2016 al millor  
mitjà de comunicació. Aquest és un premi important als 
millors projectes per a la inclusió social de les persones amb 
discapacitat. El dóna l'ONCE Catalunya.

L'acte de lliurament del premi va ser el 6 d'octubre a 
l'auditori de l'ONCE. La Natàlia, el Rafa i el Josep Maria del 
TEBVist van fer un discurs d'agraïment. Van dir que fer 
televisió és també una manera d'aprendre coses i de donar 
la seva opinió sobre el món. 

Segon premi de l'any
Aquest és el segon guardó que rep el TEBVist aquest any.
Al febrer van guanyar uns premis de l’Ajuntament de 
Barcelona al millor mitjà de comunicació per Internet.

El TEBVist està fet per persones del Servei Ocupacional 
d’Inserció (SOI) del TEB. Podeu veure els seus programes a 
la pàgina web: www.teb.org/tebvist. També podeu veure'ls 
a la seva pàgina de Facebook: www.facebook.com/TEBVist

TEBVist rep el Premi Solidaris ONCE Catalunya

Lectura fàcil

Les botigues Carrefour 
vendran el Bloc de Sal
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Ona TEB comença nova 
etapa a Ràdio Castellar

El projecte radiofònic Ona TEB comença nova temporada a 
Ràdio Castellar. Els locutors aquest any són tots del Centre 
Ocupacional del TEB/Castellar.

Cada dimarts l'equip es reuneix a les instal·lacions de 
l'emissora municipal de Castellar del Vallès per gravar una 
secció. En fan de diferents tipus: una tertúlia informativa amb 
temes d'actualitat, també repassen els titulars de la Revista 
l'Actual, i també presenten cançons.

El projecte es duu a terme gràcies a la col·laboració de TEB 
Vallès amb l'entitat cultural sense ànim de lucre Endinsart.

Escolta-la per internet

Pots escoltar Ona TEB per internet. La ràdio emet durant 
tot el dia. Combina música amb les seccions parlades del 
programa. Actualment pots trobar-la a la pàgina web 
www.tebradio.com

També a El Corte Inglés i Eroski

Els magatzems El Corte Inglés i Hipercor també venen els 
Blocs de Sal i altres productes alimentaris &More. Ho fan 
des de l'abril. Per la seva banda, els supermercats Eroski 
venen sals per condimentar de la marca pròpia Salt&More.

A partir de novembre trobareu el Bloc de Sal de Pèrsia a tots 
els establiments Carrefour d'Espanya. Concretament, a 150 
hipermercats Carrefour i a 25 supermercats Carrefour Mini. 
Un objectiu del TEB és augmentar les vendes del bloc de sal 
a Espanya. Per això, arribar a Carrefour és un gran progrés.  

El bloc de sal serveix per cuinar a la graella. Carns, peixos i 
altres aliments es col·loquen a sobre del bloc quan ja està 
calent. D'aquesta manera, agafen molt bon gust i obtenen 
propietats bones per la salut. Els blocs de sal són un 
producte propi del TEB que es fabrica al centre de Castellar. 
Es venen sota la marca Trade&More.    
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L'Espai Famílies debat
d'envelliment i de futur 

L'Associació de Familiars i Amics del TEB (AFAT) i TEB 
Habitatge han oferit dues xerrades del cicle Espai Famílies. 
La primera, sobre l'envelliment de la persona amb 
discapacitat intel·lectual, i la segona, sobre la planificació del 
futur. Moltes famílies del TEB van participar en el debat.

La propera xerrada serà el 29 de novembre. Serà sobre 
figures jurídiques de protecció. Les xerrades tenen el 
suport de Dincat. Per a més informació, contacteu amb 
comunicacio@teb.org o el 93 360 03 87 (extensió 112).

Teràpia amb gossos al 
TEB/Barceloneta

Els tabalers del TEB 
animen el 'Maquina't' 

El grup de tabalers del TEB va fer una actuació musical per 
inaugurar la mostra Maquina't a Barcelona. Durant un cap de 
setmana, la Taula d'entitats de persones amb discapacitat 
del barri de Sant Andreu va oferir activitats i tallers al centre 
comercial La Maquinista. Altres grups del TEB també van 
participar a la celebració. Persones dels centres ocupacionals 
del TEB/Sant Andreu i TEB/Estació van oferir un taller de 
pintura. Van utilitzar productes de TColors, la marca pròpia 
del TEB que es fabrica al centre d'Estació.

El TEB  i la cooperativa Mad Systems han presentat una 
nova web. Es diu xUnBonClima. Serveix per conèixer 
l'impacte en el medi ambient de la nostra vida quotidiana. 
Podrem saber quant contaminem amb les coses que 
fem normalment, com ara els nostres desplaçaments, o 
l'electricitat que gastem a casa. xUnBonClima ens dirà si 
som respectuosos o no amb el medi ambient. També ens 
donarà consells perquè puguem millorar. L'adreça web és: 
www.xunbonclima.coop

TEB/Barceloneta acull un cicle de teràpia amb gossos. Hi 
participen persones del Servei de Teràpia Ocupacional del 
TEB/Barceloneta, del TEB/Estació i del TEB/Verdum. Les 
sessions es fan cada setmana i duraran fins a finals d’any.

Fins ara els participants estan molt satisfets. Han fet coses 
com donar de menjar als gossos. També els han fet carícies 
o els han raspatllat. L'objectiu és millorar l'expressió dels
sentiments i les habilitats de comunicació. L'associació
Aspanias i el CTAC col·laboren amb el projecte.

El TEB promou la web 
Per un bon clima

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

@Coopmercat


