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Els productes del TEB es vendran a la II Fira de Consum 
Responsable de Plaça Catalunya. El TEB obrirà parada del 17 
de desembre al 4 de gener. L'horari de la fira serà de 10 a 21 
hores, excepte Nadal, Sant Esteve i Any Nou, que tancarà. 
El TEB oferirà una gran varietat d'artesanies nadalenques 
"TEB a mà" per regalar durant les festes. També vendrà 
productes d'alimentació fets al TEB amb la marca &More. 

La Fira està organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. 
Aplega desenes d'entitats sense ànim de lucre de la ciutat per 
donar a conèixer els seus productes i serveis. Aprofiten que a 
Plaça Catalunya hi passegen molts ciutadans i turistes fent les 
compres de Nadal. A més de les parades, hi haurà un escenari 
on es faran moltes activitats per a tots els públics. 

Productes artesanals i sense ànim de lucre
Els productes 'TEB a mà' els elaboren persones dels Centres 
Ocupacionals de TEB/Estació, TEB/Verdum, TEB/Barceloneta 
i TEB/Sant Andreu. Són fets artesanalment i amb els ingresos 
que s'obtenen es realitzen activitats al llarg de tot l'any.

Els productes TEB, a la fira de Plaça Catalunya

Lectura fàcil

Esportistes del TEB 
guanyen 5 medalles

TEBmàtica
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El TEB/Barceloneta 
estrena sala polivalent

El centre TEB/Barceloneta ha estrenat una nova sala 
polivalent. L’espai està situat a la planta de dalt de l'edifici, 
Les obres van començar a l'estiu i s'han acabat fa poc.

La nova sala polívalent té terra de parquet. També té moltes 
comoditats, com per exemple sofas, cadires, butaques, jocs 
de taula i materials per fer manualitats. L'espai està pensat 
per acollir activitats molt diverses. Això inclou formacions 
per a professionals i usuaris, reunions amb famílies o 
celebracions. També servirà per passar estones d’oci i relax
o per fer activitats i dinàmiques de grup. 

El primer centre del TEB

El TEB/Barceloneta ofereix Servei de Teràpia Ocupacional 
(STO) i Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) a persones 
amb discapacitat intel·lectual de la zona.  És el primer 
centre del Grup Cooperatiu TEB que es va obrir. D'això ja 
fa quasi 50 anys, concretament l’any 1968.

Resultats dels Special Olympics

Medalles d'or: 1) Marta Gómez a tennis; 2) Àlex Abad a 100 
metres crawl de natació, amb ACELL.

Medalles de plata: 3) Jesús Garicano i l’Enrique Lamata 
amb l'equip de bàsquet masculí; 4) Arantxa González, Rosa 
Oromí, Laura Aguallo i Raquel Quintillà amb l'equip de 
bàsquet femení.

Medalles de bronze: 5) Àlex Abad a natació per relleus.
També cal destacar el 4t lloc de Cristina del Moral a tennis.

Un total de 9 esportistes del TEB han participat als Jocs 
Special Olympics Reus 2016 amb la selecció catalana. 
Han aconseguit molt bons resultats perquè han guanyat 5 
medalles. Els Special Olympics apleguen esportistes amb 
discapacitat intel·lectual de molts països diferents. També 
serveixen per reivindicar els drets del nostre col·lectiu.
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Flashmob a Sant Andreu

Persones del Centre Ocupacional del TEB/Sant Andreu i del 
TEB/Estació van participar en una gran flashmob a la plaça 
Orfila de Barcelona. Una flashmob és una acció on participa 
molta gent i fan una coreografia plegats. En aquest cas era 
amb la cançó "Invencibles" del grup Els Catarres. 

Es va fer per posar en valor la diversitat i les capacitats del
nostre col·lectiu. Hi van participar més de 20 tallers 
ocupacionals, escoles i instituts. Els grups del TEB van assajar 
l’actuació amb els alumnes de l’Institut Doctor Puigvert.

L'STO de Castellar fa un 
concert al CaixaFòrum

El TEB, a la SmartCity 

El TEB va participar a la fira Smart City de Barcelona sobre 
ciutats intel·ligents. Va presentar la tecnologia Smart City 
Link juntament amb altres cooperatives i ajuntaments. 

Smart City Link connecta a través de telèfons intel·ligents els 
diferents elements de la ciutat, com ara contenidors, bancs o 
papereres. És un sistema de gestió de l'espai públic eficaç i 
interactiu. Permet que persones amb discapacitat intel·lectual 
puguin encarregar-se del manteniment del mobiliari urbà i 
dels espais verds de la ciutat.

La cooperativa TEB Solucions ha iniciat la campanya 
"Oli usat i ben desat" amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona. Vol fomentar el reciclatge de l'oli de cuina i evitar 
que es tiri per l'aigüera. Això és nociu pel medi ambient. 

Entre altres accions, TEB Solucions obrirà punts de recollida 
d'oli usat a les dues botigues de Coopmercat (al Passeig de 
Sant Joan, 186, a Gràcia, i al carrer de la Creu Coberta, 112, 
a Sants) i a la parada de Compra-Servei al Mercat de Sarrià. 
La campanya durarà fins al gener.

El grup d'STO de TEB/Castellar va fer un concert de música 
a l’auditori del CaixaFòrum de Barcelona. L’actuació va ser 
el dia 1 de desembre davant d'un públic de moltes persones. 
Per preparar el concert van caldre diversos assajos amb 
l’equip de músics professionals d’ARTransforma. Els 
participants van poder aprendre, crear i experimentar amb 
molts instruments diferents. 

Aquest concert forma part del projecte “Escolta, descobreix 
i crea la teva música!” de l’Obra Social La Caixa.

TEB Solucions promou 
el reciclatge de l'oli

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

Dia internacional de la discapacitat

Actes amb Dincat
El TEB també va participar als actes organitzats per Dincat 
per commemorar el dia internacional de la discapacitat. 
Dincat és la federació que agrupa les associacions catalanes 
de persones amb discapacitat intel·lectual. Dissabte 3 de 
desembre pel matí es va llegir un manifest per reivindicar 
els drets del col·lectiu. Per la tarda, l'Observatori de Drets de 
Dincat va organitzar diferents activitats i una festa al Palau 
de congressos de la Fira de Barcelona.


