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L'alcalde, Ignasi Giménez, durant la vista al TEB el passat 28 de setembre de 2009

L’alcalde de Castellar visita el centre especial de treball de TEB a
Castellar

Dimarts 29 de setembre de 2009

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, acompanyat de diversos regidors de l’equip
de govern, va visitar ahir dilluns, 28 de setembre, les instal·lacions de Taller Escola
Barcelona (TEB) a Castellar del Vallès. La delegació de l’Ajuntament va ser rebuda
pel president de la cooperativa TEB Vallès, Francesc Martínez de Foix i diversos
responsables del Centre situat al polígon industrial del Pla de la Bruguera.

TEB és un grup cooperatiu que té per objectiu la màxima integració social i laboral
de joves i adults amb discapacitat psíquica, prestant tots aquells serveis que puguin
facilitar-los-hi un major grau d’autonomia i de qualitat de vida. TEB compta a
Castellar amb pisos adaptats, un Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball
amb més de 100 treballadors en plantilla (un 90% dels quals amb algun tipus de
discapacitat), que s’ha consolidat com una central de manipulats per a diversos
sectors, com ara editorials, alimentació, electrònica, joguineria i petits béns de
consum.

Gràcies a un acord signat amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès, els treballadors
de TEB Castellar assumeixen des de l’any 2008 les tasques de distribució del
setmanari d’informació local L’Actual així com d’altres publicacions, cartells i
cartes que s’han de repartir massivament.

Segons els responsables de la cooperativa, la crisi general ha tingut un fort impacte
al TEB i en l’ocupació de les persones amb discapacitat, en particular. El grup TEB
treballa en nous projectes (des de cultiu de bolets a serveis mediambientals) que han
de fer possible recuperar els nivells d’ocupació i creixement que tenia la
cooperativa.
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