
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge d'un moment de la visita.Image not found or type unknown
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La cooperativa TEB amplia les instal·lacions dedicades a centre
ocupacional a Castellar del Vallès

Dimecres 21 de setembre de 2016

La cooperativa Taller Escola Barcelona va inaugurar ahir dimarts, 20 de setembre,
les obres d’ampliació de l’edifici de TEB Vallès ubicat al polígon industrial del Pla
de la Bruguera. L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez,
del director general del Grup Cooperatiu TEB, Francesc Martínez de Foix, del
president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, Enric Botí, a més de
diversos regidors del consistori, responsables de TEB Vallès, familiars i treballadors
del centre.

Les obres han consistit en l’ampliació en una superfície de 250 metres quadrats de
l’espai físic del centre ocupacional, de la planta, que compta amb serveis de teràpia
ocupacional i d’inserció laboral. Amb aquesta reforma, es guanyen sales on realitzar
activitats polivalents. Amb aquesta actuació, que ha estat cofinançada per la mateixa
cooperativa i la Fundación ONCE, el centre ocupacional podrà ampliar en dues
persones el nombre d’usuaris, passant de 33 a 35.

La planta de TEB Vallès a Castellar del Vallès està ubicada al carrer del Berguedà,
en un terreny municipal cedit per l’Ajuntament l’any 2011, L’equipament acull un
centre especial de treball amb un total de 82 treballadors amb discapacitat i 17
professionals i es dedica especialment a l’embalatge, manipulacions i petits
muntatges de productes.

L’acte va acabar amb un refrigeri i una xerrada de l’espai familiar que tenia per
objectiu com gestionar les fonts de problemes per no alimentar l’estrès.

Col·laboració TEB Vallès - Ajuntament

L’Ajuntament i  TEB Vallès han posat en pràctica diverses experiències de
col·laboració en els darrers anys. La cooperativa aporta tres treballadors al contracte
de neteja viària i recollida d’escombraries del municipi. Concretament, dos d’ells
s’ocupen del manteniment de contenidors, mentre que un tercer realitza diverses
tasques de suport a la gestió de la Deixalleria Municipal.

D’altra banda, la divisió TEB Solucions és l’adjudicatària del contracte de
distribució de publicacions de l’Ajuntament. Un monitors i dos ajudants s’ocupen
del repartiment del setmanari L’Actual, a més de la col·locació de cartells, la
distribució d’altres publicacions i bustiades.
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Cal recordar  que TEB Vallès també  disposa d’una llar residència amb capacitat
que acull nou persones amb discapacitat psíquica. Aquest habitatge està ubicat a la
promoció pública de protecció oficial del carrer Barcelona.

La cooperativa, molt arrelada a la vila, iniciarà aquesta temporada un nou espai a
Ràdio Castellar.
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