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Els diferents centres del TEB van celebrar el Carnestoltes el 
divendres 24 de febrer. Moltes persones van venir disfressades 
aquell dia a treballar i a celebrar, incloent persones usuàries de 
centre ocupacional, treballadors de CET i professionals.

Enguany han destacat les disfreses de grup: cuiners i cuineres 
a TEB/Castellar; Pokemons a TEB/Sant Andreu; cuiners 
i menjars, metges i pirates a TEB/Estació; i mafiosos i mafioses 
a l'equip de TEB Solucions del mercat de la Concepció. 
També han participat persones de Verdum i Barceloneta.

El TEB celebra el Carnestoltes més divertit

Lectura fàcil

TEBmàtica
COOPERATIVA

Uns premis molt especials
Aquest any el TEB ha recuperat els premis a les millors 
disfresses amb uns trofeus molt especials. La gent del SOI 
de Sant Andreu han dissenyat els guardons amb les 
impressores 3D de l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana. 
Hi ha premis per a 5 categories diferents (mireu les 
fotografies d'aquesta pàgina).

 
Premi a la millor comparsa
Centre ocupacional TEB/Castellar

 
Premi especial del jurat (a les disfresses més elegants)
Equip del Mercat de la Concepció (TEB Solucions)       

 Premi a la disfressa 
més divertida 
Isabel Guinaldo (SOI Sant Andreu)

 Premi a la disfressa 
més original 
Jose Isus (CO TEB/Estació)

 Premi a la millor parella o trio
Mariano Postiguillo, Estanis del Corral i 
Toni Domenech (SOI TEB/Verdum)
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TEB/Barceloneta, 
a Mosaico de Sonidos

Un grup de persones del centre ocupacional TEB/Barceloneta 
va participar en els concerts del projecte Mosaico de Sonidos 
a Barcelona. Les actuacions van ser el 17, 18 i 19 de febrer a 
L'Auditori. Van tocar amb l'orquestra professional OBC i amb 
diverses entitats de la Federació Dincat-Plena Inclusió. 

Voluntaris de CaixaBank han visitat diferents serveis del 
TEB en el marc de la "Social Week" de l'Obra Social La 
Caixa. Han compartit bons moments de costura als centres 
ocupacionals, han passejat pel barri amb la gent de les llars 
residències, i han fet exercici als clubs esportius del TEB. 

Setmana de voluntariat
als serveis del TEB

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 TEB obrirà un nou centre de treball a una nau industrial 
del barri de Bon Pastor (districte de Sant Andreu 
de Barcelona). 

El TEB hi ocuparà dues plantes de 2.000 metres quadrats 
cadascuna. És a dir, els nous espais seran pràcticament 
tan grans com un camp de futbol professional. 

El nou TEB/Bon Pastor entrarà en funcionament en poques 
setmanes. L'ocupació del nou espai es farà mica en mica 
i no es completarà fins l'any 2018. La seva activitat principal 
seran les activitats industrials.  

El TEB obrirà un nou 
centre a Bon Pastor

Un grup de persones del SOI de TEB/Sant Andreu s'ha 
format en l'ús del Whatsapp al llarg de 5 sessions. Han 
après a aprofitar les seves principals funcions. També han 
reflexionat sobre els riscos del Whatsapp per fer-lo servir
de manera més segura i responsable. 

Comencen formacions 
sobre Whatsapp

Cicle TEBnològics
Aquestes formacions marquen l'inici del cicle 
TEBnològics. Al març i a l'abril hi haurà sessions sobre 
Whatsapp pels treballador del CET de Sant Andreu.  
Posteriorment, les formacions s'estendran per altres
centres del TEB i altres aplicacions de mòbil. 

Fes voluntariat al TEB
El TEB ha començat un projecte per incorporar 
voluntaris als seus serveis d'atenció a les persones. 
Per a més informació, escriviu a voluntaris@teb.org.

Inclusió a la cultura
Mosaico de Sonidos és un projecte molt important en 
què participen 14 orquestres simfòniques i més de 300 
persones amb discapacitat intel·lectual a tot Espanya.  




