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TColors va participar per tercer any seguit a la fira Creative 
World, la més gran d’Europa del sector de les pintures, la 
papereria i les manualitats. La fira va tenir lloc del 28 al 31 de 
gener a Frankfurt (Alemanya). 

TColors va presentar el seu nou catàleg de productes per a 
l'any 2017. Incorpora moltes novetats, com ara pintura tèxtil, 
pintura efecte guix, massilla adhesiva, cola silicona i purpurines. 
Enguany, a més, Tcolors ha estrenat nova imatge i ha renovat 
les etiquetes de tots els seus productes. 

La valoració de l'estada és positiva perquè s'han fet reunio ns
de qualitat amb compradors de molts països diferents. 

TColors presenta catàleg a la fira Creative World

Lectura fàcil

Nou cicle de formacions 
sobre mòbils 

TEBmàtica
COOPERATIVA

Amgen dóna 80 mòbils, 
tablets i portàtils

L’empresa farmacèutica Amgen ha fet una donació de més 
de 80 portàtils, tauletes tàctils i telèfons mòbils al TEB. La 
fundació Helping by doing ha fet d'intermediària del donatiu. 

Els aparells es destinaran a persones dels centres 
ocupacionals, dels centres especials de treball i dels serveis 
d'habitatge de les  diferents cooperatives del TEB. 
Els aparells tindran usos diversos: millorar l'autonomia 
personal, accedir a la cultura i a la informació, o ser més 
eficients a la feina. 

Whatsapp

Les primeres formacions començaran al març i a l'abril 
al TEB/Sant Andreu i seran sobre Whatsapp. Més endavant 
s'estendran a altres centres del TEB i abordaran altres 
aplicacions (correu electrònic, cercadors d'informació, 
xarxes socials, etc.). 
Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic
a comunicacio@teb.org o trucar al 933 600 387 (ext. 112). 

El TEB i AFAT (Associació de Familiars i Amics del TEB) 
han posat en marxa “TEBnològics”. És un nou cicle de 
formacions sobre mòbils amb internet. Està adreçat a persones 
treballadores de CET i usuàries de centre ocupacional del TEB. 
Les formacions són gratuïtes i amb diversos nivells de dificultat.

L’objectiu és millorar l’autonomia i la qualitat de vida, i també 
fomentar un ús més segur i responsable d'Internet i de les 
xarxes socials.

La fàbrica de pintures del TEB 

TColors és una marca pròpia del TEB que fa pintures 
escolars de molts tipus i també altres productes per fer 
manualitats. Es fabriquen al TEB/Estació. 
Per a més informació, podeu consultar www.tcolors.net 
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Coopmercat, comerç 
singular de Gràcia

El districte de Gràcia de Barcelona ha editat una guia amb 
els comerços més especials del barri. La guia marca 3 rutes 
diferents perquè els turistes i els veïns de la ciutat puguin 
conèixer-los.

La botiga Coopmercat del Passeig de Sant Joan número 186 
forma part de la ruta "Un comerç amb empenta". Aquesta 
ruta està pensada per descobrir comerços innovadors, amb 
responsabilitat social i promotors del consum responsable.

El programa Verd Primera del canal BTV va dedicar el 5 de 
gener un reportatge al projecte xUnBonClima, impulsat pel 
TEB i la cooperativa Mad Systems.

XunBonClima és una pàgina web que et permet saber 
fàcilment quin impacte tenen les teves activitats quotidianes 
sobre el medi ambient. També ens dóna consells per 
compensar i reduir la contaminació que generem. 
Podeu veure el vídeo a http://xunbonclima.coop/

XunBonClima.coop
surt a televisió

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

El Centre Ocupacional de TEB Vallès va representar la seva 
tradicional obra de teatre amb molt d'èxit. Més de 300 
persones van gaudir de l'espectacle "Oh-tel!" el passat
22 de gener a l'auditori de Castellar. 

L'obra era una comèdia ambientada en un hotel i també 
tenia actuacions musicals. En total hi van participar 35 actors. 

Un referent cultural de Castellar
El TEB Vallès ofereix des de fa gairebé 10 anys una obra de 
teatre anual a Castellar. L’equip sempre crea l’obra des de 
zero: escriuen el guió, dissenyen les coreografies, munten 
els decorats i elaboren el vestuari.

Castellar gaudeix amb l’obra de teatre “Oh-tel!”


