




La idea de dur a terme aquesta publicació va sorgir, 
fonamentalment, davant la necessitat de recollir 
la nostra experiència i les reflexions sobre aquesta 
iniciativa, Teula, que deu anys enrere va iniciar un 
camí per construir un espai en què es pogués donar 
ocupació i oportunitats a les persones que tenien 
més dificultats per obtenir una feina. Teníem la 
necessitat d’escriure i reflexionar a partir de l’expe-
riència d’un grup de persones que al llarg d’aquests 
deu darrers anys han volgut crear un espai real per 
poder desenvolupar una feina i, alhora, oferir a les 
treballadores les eines necessàries per continuar 
caminant en el món laboral i personal. No està escrit 
com s’ha de fer, això de crear ocupació, formar i 
respondre a les expectatives d’un servei i un client, 
sobretot en un sector com el de la neteja, així que hi 
hem aportat l’experiència prèvia de què es disposava 
en el camp de la inserció sociolaboral, l’experiència 
del dia a dia, així com la capacitat de reflexionar sobre 
la nostra pràctica i donar respostes a la realitat que 
se’ns presentava.

Al llarg d’aquestes pàgines, volem aportar algunes 
reflexions més teòriques que no sobre què significa 
una iniciativa d’inserció sociolaboral mitjançant 
una activitat econòmica com Teula, i d’altres no tan 
teòriques, sinó personals, de les participants mateixes. 
Al final, són les experiències personals i la vida, 
juntament amb les nostres reflexions i experiències, 
allò que ens fa avançar en els nostres projectes.

Volem transmetre als nostres clients, a altres entitats 
que fan feina en aquesta mateixa línia, a les adminis-
tracions públiques i, en definitiva, a la ciutadania, la 
vida i l’experiència de Teula, una iniciativa d’ocupació 
que creu en altres maneres de fer economia, que des-
prés de deu anys es manté amb la mateixa il·lusió 
—jo diria que, fins i tot, amb més il·lusió— davant 
els reptes que ens planteja la realitat, dóna respostes 
i alternatives i pensa que té moltes oportunitats per 
oferir.

Francesca Martí Llodrà
Presidenta de la Fundació Deixalles

1. Introducció



2. Què és Teula i quins són 
els nostres serveis
El projecte Teula té entre els objectius desenvolupar 
processos d’inserció sociolaboral de persones en risc 
o en situació d’exclusió. Aquest objectiu es du a terme 
amb la contractació de persones derivades de Serveis 
Socials o entitats socials, les quals prossegueixen 
l’itinerari d’inserció sociolaboral per mitjà d’un 
contracte laboral que pot ser transitori o finalista.

L’itinerari desenvolupat a Teula es fa mitjançant 
activitats pròpies d’un lloc de feina, en aquest cas 
del sector de la neteja, acompanyat per accions de 
formació i acompanyament social i laboral.

Els serveis que duim a terme són els següents:

• Neteja d’edificis públics

• Neteja d’oficines i establiments privats

• Neteja de zones obertes comunes

• Neteges a fons de domicilis de persones amb   
 síndrome de Diògenes

• Neteges de final d’obra

• Neteja de poliesportius

Desenvolupam la nostra activitat a tres municipis: 
Palma, Felanitx i Capdepera.

Les persones que treballen a Teula en aquests 
moments són:

• 27 operàries de neteja
• 2 supervisores
• 1 cap d’equip
• 1 cap d’administració
• 1 coordinadora/psicòloga

Teula, una empresa social al servei de les persones.



3. Inici i desenvolupament
Teula comença la seva trajectòria a partir del projecte 
“El Temple”, de la iniciativa comunitària Urban, que 
té com a finalitat fomentar actuacions innovadores i 
tractar de forma integrada els problemes urbans.

Aquesta iniciativa és gestionada pel Consorci Mirall 
Palma-Centre (Ajuntament i Govern de les Illes 
Balears) i és finançada per dos fons estructurals: el 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el 
Fons Social Europeu.

L’objectiu del projecte Urban El Temple és rehabilitar 
dos barris de Palma en procés de degradació, la 
Calatrava i la Gerreria, i donar suport als ciutadans 
que hi viuen. Per això, el projecte posa en marxa 
diversos programes d’infraestructures generals i de 
dinamització econòmica dirigits a revitalitzar la zona 
i incentivar-hi l’activitat comercial per mitjà de la 
creació d’equipaments d’inserció i formació laboral; 
equipaments culturals, esportius i d’oci, i programes 
de recuperació social i humana i d’inserció laboral 
de la població. Aquesta iniciativa, adjudicada per 
concurs públic a Sercoval, i després de subscriure el 
contracte amb el Consorci Mirall Palma-Centre, va 
durar des de juny de 1999 fins a desembre de 2001.

Un cop acabada amb èxit la primera etapa del 
projecte, el mes de desembre del 2001 es va entrar 

en un període d’inseguretat, ja que no es coneixia 
si el projecte podria continuar. Les possibilitats eren 
escasses i el projecte necessitava un suport estable 
per assentar les bases com a empresa.

La Fundació Deixalles va estudiar amb el Consorci 
Mirall Palma-Centre la proposta de continuar el 
projecte Teula, i hi varen apostar des del primer 
moment. Deixalles, fidel a la seva trajectòria de 
suport a la creació d’empreses d’economia social i 
solidària, no podia deixar que no continuàs aquesta 
iniciativa, la qual, a més, ocupava més d’una quinzena 
de treballadors.

La Fundació Deixalles estableix les bases de la 
nova etapa i assumeix el projecte amb tota la seva 
estructura: els mateixos treballadors i clients, però 
també amb la voluntat d’obrir pas a noves formes de 
treball i donar més pes als aspectes formatius.

D’aquesta manera, el projecte Teula passa a dependre 
de la Fundació Deixalles a partir de gener de l’any 
2002 fins a l’actualitat.

L’any 2003, i mitjançant un conveni amb l’Ajuntament, 
iniciam els serveis al municipi de Felanitx fent feina a 
les dependències de l’Ajuntament i amb una plantilla 
mitjana de quatre treballadores. Posteriorment, el 
2009, començam la nostra activitat al municipi de 
Capdepera.



Teula Llevant

El projecte Teula Llevant és una iniciativa recent, 
ja que va néixer el setembre de 2009 com a conse-
qüència d’un curs de neteja que es va impartir a la 
Fundació Deixalles Llevant. En aquests moments 
comprèn diversos espais municipals de l’Ajuntament 
de Capdepera. L’objectiu de Teula Llevant és la 
inserció sociolaboral de persones de la comarca de 
Llevant mitjançant el servei de neteja. En aquests 
moments, es vol ampliar el servei més enllà dels 
espais municipals a empreses o entitats de la zona, 
per poder disposar de més llocs de feina per a més 
persones que en aquests moments tenen dificultats 
d’inserció sociolaboral.

Tenim una plantilla de 5 treballadores (la majoria 
de les quals han passat pel procés de capacitació 
sociolaboral), una supervisora i el suport tècnic de la 
Fundació Deixalles.
    

La prestació de serveis, la nostra eina 
fonamental per a l’inserció.



4. TEULA, un recorregut 
innovador
Quan devers l’any 2001 la Fundació Deixalles assu-
meix la responsabilitat de donar continuïtat a 
aquest projecte, es troba amb un grup de persones, 
majoritàriament dones, en situació d’incertesa res-
pecte al futur de Teula però amb unes ganes enormes 
de continuar endavant.

Des del primer moment, es fa un diagnòstic i, a pesar 
de les debilitats, s’entén que és un projecte al qual 
val la pena donar suport, perquè es tracta d’una 
experiència d’inserció sociolaboral innovadora, un 
instrument privilegiat dirigit fonamentalment a 
dones en situació de risc d’exclusió social.

L’experiència de la Fundació Deixalles i les seves senyes 
d’identitat, adaptades a les necessitats del projecte i a 
les característiques de l’entorn, varen ser determinants 
per establir objectius orientats a la sostenibilitat 
des de tres òptiques fonamentals: l’econòmica, per 
garantir l’existència i el manteniment del projecte; la 
social, per oferir estabilitat en l’ocupació, suport a les 
dones de la plantilla i l’oportunitat de desenvolupar 
itineraris d’inserció, i la mediambiental, per prestar un 
servei de qualitat i respectuós amb el medi ambient.



Se’n varen analitzar els aspectes econòmics, la qua-
litat del servei, els serveis que s’oferien, la imatge, la 
comercialització, etc., i es varen proposar mesures de 
seguiment i millores per aconseguir que el servei es 
prestàs de manera més eficient.

Es va potenciar la formació i la cohesió de grup.

Amb referència a l’aspecte ambiental, des del primer 
moment vàrem estudiar totes les possibilitats 
que teníem al nostre abast per introduir aquesta 
perspectiva de manera transversal.

A poc a poc, Teula es va transformar en un projecte 
productiu amb identitat pròpia dins la Fundació 
Deixalles, i es va diferenciar en el mercat perquè, a 
més d’oferir un servei de neteja, aportava un valor 
afegit pel que fa al caire social i ambiental, la qual cosa 
els nous clients varen reconèixer progressivament.

Al llarg d’aquests anys, s’han fet els esforços externs 
per difondre les virtuts d’aquests aspectes amb la 
finalitat d’aconseguir resultats positius en la nostra 
societat, implicant-hi el client i valorant el seu suport 
com un factor de compromís amb el nostre entorn. 
El tema de les empreses d’inserció mereix un esment 
especial, perquè la falta de materialització d’aquesta 
figura en la nostra comunitat ha estat un element 
que ha tingut una repercussió important a Teula en 
aquests anys. Una empresa d’inserció és una societat 
de producció de béns o serveis que té com a finalitat 
integrar i formar des d’un punt de vista sociolaboral 
persones en situació d’exclusió social com a trànsit 
a l’ocupació ordinària. La Fundació Deixalles, tenint 
en compte el marcat caràcter social del projecte, es 
va platejar des del principi la possibilitat de donar a 
Teula aquesta orientació, i garantir així la continuïtat 



dels objectius socials i la compensació econòmica 
derivada del sobrecost que suposa. No obstant això, 
com hem dit abans, la figura d’empresa d’inserció 
no es desenvolupa en la nostra comunitat i suposa 
la redefinició contínua del projecte, fet que dificulta 
la consecució de l’equilibri entre viabilitat econòmica 
i viabilitat social, i fa necessari el suport econòmic 
extern (inicialment de l’Ajuntament de Palma, com a 

promotor del projecte, i posteriorment de la Fundació 
Deixalles), que, encara que cada vegada és menor 
gràcies a les mesures d’eficiència incorporades, no 
han deixat de suposar un esforç constant per part 
de tothom. El gener de 2008, entra en vigor la Llei 
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del 
règim de les empreses d’inserció, i el temps dirà si 
s’obre un nou espai per a Teula.

Voldria acabar recalcant que han estat anys de molts 
d’esforços però també molt gratificants, perquè 
Teula ha crescut en tots els sentits (treballadores, 
serveis, territoris, qualitat, eficiència, reconeixements 
i ha mantingut un element d’un valor immens: la 
capacitat de lluita i un equip amb la suficient ca-
pacitat i humanitat per seguir endavant fins i tot en 
els escenaris de més dificultats.

Nuria Brito García
Coordinadora de Teula 2003-2006



5. La feina, un instrument 
per a la inserció
La feina, dins l’estructura social de la nostra societat, 
té un valor que, en general, ens permet aconseguir 
determinades quotes de consideració o prestigi 
social, d’autoestima i, òbviament, ens permet adquirir 
més o menys quotes de consum.

La situació actual de crisi econòmica —en què cal 
destacar les Balears, en particular, i el conjunt de 
les comunitats autònomes, en general— colpeja 
durament l’ocupació amb quotes pròximes als 4 
milions d’aturats. En aquestes situacions, s’accentuen 
fortament els factors anteriorment assenyalats, i 
augmenten els espais i les possibilitats de marginació 
i exclusió social.

Amb seguretat, la possible ocupació laboral 
d’aquestes persones a curt termini —no previsible 
en la conjuntura actual— serviria i garantiria la 
recuperació del seu rol social i de la seva autoestima. 
Per desgràcia, els fets quotidians i les urgents 
necessitats quotidianes assistencials que pateixen 
molts de sectors de la nostra societat no donen lloc 
a gaires esperances. En la mesura que s’allargui la 
crisi, i sobretot en aquesta situació tan dura per a 

l’ocupació, les quotes d’exclusió augmentaran i, amb 
això, els treballs per a la inserció urgiran encara més.

Per als sectors socialment desfavorits, és a dir, 
els que per distintes raons es troben allunyats 
del mercat laboral, es redobla el valor i la virtut 
inseridora del treball, ja que segurament aquest 
allunyament procedeix de circumstàncies diverses 
no exclusivament laborals o de falta d’ocupació que 
s’entronquen amb altres variants que poden ser 
fruit d’altres situacions, com dependències diverses: 
problemàtiques d’immigració, dificultats físiques o 
mentals, falta de formació o d’educació, etc.

En definitiva, les complexitats de l’exclusió no pro-
venen exclusivament de la falta d’ocupació, encara 
que aquesta absència en pot ser un detonant. Els 
processos d’inserció laboral solen ser complexos i 
no obeeixen de forma exclusiva a la major o menor 
dinàmica de l’ocupació.

La feina, en relació amb la funció inseridora, de 
recerca de la recuperació del dret de ciutadania, no 
és per als sectors desfavorits socialment un mer acte 
d’ocupabilitat. És també un esforç en què destaquen 
els acompanyaments, segons les situacions concretes 
de la persona beneficiària de l’actuació; la planificació 
i la realització d’itineraris de formació en el lloc de 
feina i fora; etc.



L’adaptació i l’acompanyament fan possible que 
la inserció laboral sigui també una inserció social. 
Tots dos aspectes són la possible garantia d’èxit i de 
resultats positius.

Els projectes com Teula són entitats empresarials que 
s’han d’ajustar a les competències pròpies del mercat, 
a la qualitat, al bon fer dels seus serveis, etc. El fet 
de donar continuïtat als serveis i oferir perspectives 
de futur exigeix que es tinguin en compte cada un 
d’aquests aspectes. Però aquestes qüestions no són 
objectius que formin part d’un objectiu més general, 
constituir i construir carta de ciutadania a sectors 
amb llarga durada d’exclusió, sinó que els anhels, 
les planificacions, els funcionaments interns, les 
dedicacions, han de conjugar un doble vessant: el 
laboral i el social. 

Les empreses, les administracions públiques, les entitats 
que contracten els serveis de Teula, desenvolupen 
de forma més o menys conscient una doble finalitat: 
possibiliten el desenvolupament de polítiques 
d’ocupació per a determinats sectors socials, però 
al mateix temps permeten que els treballadors que 
s’han desvinculat llargament del mercat laboral 
s’integrin per mitjà de les metodologies pròpies de la 
inserció laboral als corresponents drets i obligacions 
que comporta la potestat de ciutadania.

Desenvolupar i potenciar iniciatives d’aquestes ca-
racterístiques no és, òbviament, una solució a la 
desocupació, i sobretot en la conjuntura actual, però, 
sens dubte, forma part de la lluita per aconseguir la 
cohesió social de la nostra societat i, lògicament, per 
dotar d’instruments de lluita contra l’exclusió i, amb 
això, constituir una societat més justa i solidària.

Antonio Pons
Patró de la Fundació Deixalles



6.1 L’acompanyament 
personal a la feina
Si bé és cert que l’objectiu fonamental del projecte 
Teula és la inserció sociolaboral de les dones, 
no podem obviar que, perquè es compleixi 
aquest objectiu, hem de desenvolupar processos 
d’acompanyament personal que permetin adquirir, 
no tan sols les habilitats laborals necessàries, sinó 
també afrontar i resoldre distintes problemàtiques 
personals perquè puguin desenvolupar la seva vida i 
també la seva feina. Per això, el seguiment i la formació 
d’habilitats sociolaborals tenen lloc fonamentalment 
a la feina, funció que du a terme la supervisora, i la 
professional de suport social del projecte fa una tasca 
més personalitzada i relacionada amb aspectes més 
psicosocials, de caire individual.

Ens trobam amb diferents problemàtiques que, d’una 
manera o l’altra, afecten una integració adequada i la 
qualitat de vida de les dones.

6- Nostres eixos transversals

Podem observar com, a partir de petits problemes 
de malestar personal o de no sentir-se bé, hi ha 
problemàtiques d’una altra índole més profundes.



Algunes d’aquestes problemàtiques es deriven a 
la seva treballadora social dels serveis municipals o 
de referència, o a altres recursos específics; d’altres, 
es resolen en l’àmbit de les sessions de feina. 
Això comporta coordinar els diferents serveis, les 
consultes i les derivacions. Destacam com un aspecte 
important el seguiment més directe que podem fer 
des de Teula, atesa la seva assistència regular al lloc 
de feina cada dia.

Pel que fa a la metodologia o la base de la nostra 
tasca, com a pauta principal de la relació en els serveis 
partim d’un consens quant al fet que les persones 

siguin el centre de l’acció i quant al respecte cap a 
elles.

Això implica prendre com a punt de partida de 
les actuacions professionals el punt de vista de la 
persona. Es diu, en aquest sentit, que les persones 
són les que marquen les seves metes —els èxits o els 
resultats que són importants per a elles— i allò que 
desitgen, i la nostra funció és acompanyar-les des del 
nostre marc de referència.

Se sol apuntar també la necessitat de veure els 
aspectes positius de les persones i no tant les man-
cances, de confiar en la seva capacitat i de mantenir 
sempre altes expectatives.

Una primera implicació d’aquest enfocament és la 
necessitat d’una gran flexibilitat o versatilitat en el 
comportament dels professionals i dels serveis i el 
suport que es presten a les persones.

Què necessita la persona? Centrar-se en els èxits fa 
que la persona usuària i el professional treballin des 
d’un esquema de col·laboració.

Ana Sánchez
Coordinadora i professional de suport social de Teula



6.2 Qualitat i medi ambient
Qualitat en el servei:

• Disposam d’una persona encarregada de su- 
 pervisar i controlar els serveis. A partir de visi- 
 tes mensuals, comprova que el servei es presta  
 adequadament, seguint els acords establerts i  
 complint les normes de seguretat i d’higiene, i  
 constata que es disposa del material adequat i su- 
 ficient i que aquest es fa servir correctament.  
 Aquesta professional està en alerta constantment  
 per resoldre qualsevol incidència que es detecti  
 des del servei, i es preocupa que les treballadores  
 facin l’horari pactat amb el client (registre  
 d’entrades i de sortides).
• Disposam d’una estructura flexible, capaç  
 d’atendre i cobrir les necessitats temporals i/o  
 eventuals que es puguin produir (vacances,  
 baixes, etc.), garantint sempre la prestació del  
 servei.
•  Oferim formació del personal segons les necessi- 
 tats que es detecten tant en els treba-lladors com  
 en el servei.
•  Duim a terme una avaluació personalitzada de  
 les necessitats del servei: material per desmuntar,  
 espai, organització prèvia, valoració dels materials  
 que s’han d’utilitzar, adaptació d’horaris, etc.

Satisfacció del client:

•  Feim visites al client per valorar-ne el grau de sa- 
 tisfacció.
•  Resolem incidències diàries.
•  Valoram la qualitat en el desenvolupament del  
 servei emplenant els registres pertinents. Hi ha  
 qüestionaris d’avaluació/valoració de la prestació  

 del servei.

Qualitat i política mediambiental:

El gabinet ambiental de Deixalles investiga i assessora 
sobre les matèries que són d’interès per als nostres 
serveis, com també sobre els diferents productes 
que s’han d’utilitzar i com s’han de fer servir 
correctament. L’empresa assegura la informació i la 
formació contínua dels treballadors. Aspectes que 
cal destacar:

•  Una de les funcions de la supervisora del servei  
 consisteix a assegurar la qualitat ambiental en els  
 diferents llocs de feina, així com gestionar ade- 
 quadament els residus.
•  Per assegurar que es minimitzen i es reutilitzen  
 els residus, s’utilitza la quantitat adequada dels  
 productes, i els envasos que contenen els produc- 
 tes de neteja són prioritàriament retornables.



•  Es forma el personal adscrit al contracte en matè 
 ria de salut laboral en l’ús de productes perillosos.
•  Deixalles assegura que s’utilitzen productes que  
 tenen el certificat de gestió mediambiental  
 d’acord amb les exigències de la norma espanyo 
 la UNE-EN ISO 14001:1996, així com la resta de  
 certificats de sistema de qualitat i les fitxes tècni 
 ques i de dades de seguretat.
•  A més, Deixalles, complint el seu objectiu am 
 biental, es compromet a continuar formant les  
 seves treballadores en aspectes de caràcter am 
 biental, com ara estalviar productes i utilitzar-los  
 correctament, fomentar la conscienciació de res- 
 pecte de l’entorn, etc.

6.3 Igualtat d’oportunitats

El sector de la neteja és un sector altament 
feminitzat, i prova d’això és que el 90% de la 
nostra plantilla són dones. També és un fet 
que les dones estan altament representades 
entre els col·lectius amb més dificultats 
socioeconòmiques. Amb aquestes dades no és 
difícil entendre la nostra realitat i la nostra opció 
de treballar amb el col·lectiu de dones.

Treballam la perspectiva de gènere en el nostre 
projecte desenvolupant accions formatives 
dirigides a l’apoderament personal (igualtat 
d’oportunitats, autoestima, participació en 
assemblees de treballadors, etc.), a l’adquisició 
de més recursos personals (formació pro-
fessional, homologacions de títols…) perquè 
puguin promocionar a altres llocs de feina i a 
l’adequació dels horaris per conciliar la vida 
laboral i familiar.

Creim que és important que les dones accedeixin 
a un lloc de feina, perquè els permet tenir una 
independència econòmica important; en molts 
de casos els suposa el seu únic ingrés. Creim, a 
més, que la feina és un instrument que els permet 
albirar altres espais personals i col·lectius.



7 - Testimonis
Hola, som na Mariana i fa tres anys vaig tenir la sort de 
conèixer Teula i la Fundació Deixalles. Hi vaig fer les 
pràctiques de feina d’un curs de reinserció laboral de 
neteja amb na Pepi, la supervisora.

Na Pepi va ser qui va estar amb mi durant el temps que 
vaig fer les pràctiques i, tot i que vaig tenir l’oportunitat 
d’anar a un altre lloc, no ho vaig voler, vaig preferir anar 
a Teula només pel tracte tan humà que va tenir amb mi i 
la confiança que ella em va inculcar i em va fer agafar.

Després, vaig conèixer altra gent de Teula: na Consuelo, 
n’Ana i les altres companyes, i és com si fóssim una gran 
família.

Tenim formació de tots els tipus de treball, de sexualitat, 
social…, i això és molt interessant.

Som de diverses nacionalitats i a la feina totes som 
iguals. Don gràcies perquè ara sé que quan sigui més 
gran tindré on estar. Ara sé que ha millorat la meva 
qualitat de vida.

Gràcies a Teula i a la Fundació Deixalles, a les quals 
pertanyem jo i un grapat de gent que no tindríem res.

Mariana

Jo fa uns anys vaig entrar en un programa de reinserció 
laboral de la Fundació Deixalles, cosa que per a mi va ser 
com una loteria. Hi vaig entrar amb por perquè pensava que 
era un lloc per a gent marginada, drogoaddictes, presos, jo 
què sé. Però no, era un lloc per a gent com jo, amb una sèrie 
de problemes. La societat ens havia tancat les portes, però 
la Fundació Deixalles ens va donar l’oportunitat de tornar a 
ser capaços de ser «normals» i tornar a començar de nou.

Després de complir el programa, va arribar el moment de 
cercar feina, i em varen comentar si volia seguir amb ells 
per mitjà del projecte Teula; més ben dit, m’hi varen derivar. 
Aquí sí que puc dir que em va tocar la loteria, perquè des 
del primer contacte tot va ser positiu.

Teula és una empresa de neteja, però per a mi és la meva 
segona família. M’entenen, m’ajuden en tot moment. 
No donaré noms per no oblidar-me de ningú, però totes 
són meravelloses. Si tenc cap problema, tant laboral com 
personal, sempre estan al meu costat, donant-me forces 
per seguir, ja que pel meu caràcter m’enfons fàcilment. El 
més increïble és la confiança que des d’un principi varen 
posar en mi.

Moltes gràcies, Teula.
Marga



El meu inici a Teula va ser un poc fort, perquè era una feina 
que no havia fet abans i, molt menys, tenint a les meves 
ordres persones amb problemàtiques socials que estaven 
en procés d’adquirir habilitats laborals.

Em va sorprendre moltíssim el gran esforç que feren totes 
per adaptar-se, i amb aquesta actitud em varen ajudar 
moltíssim en la meva feina amb elles.

La meva labor com a supervisora m’ha enriquit bastant, 
ja que m’ha suposat conèixer les distintes cultures i els 
costums de les meves companyes, i ja només per això ha 
valgut la pena.

Al mateix temps, em sent satisfeta de la meva feina perquè 
veig com cada dia cada una de les persones que treballen 
a Teula creixen, són més autònomes i confien més en elles 
mateixes, i això per a mi és un gran èxit.

Voldria destacar la gran labor que feim tot l’equip de Teula; 
és una pena no poder disposar de més suport del que 
tenim.

Finalment, vull recalcar que, si no fos pel treball ben fet que 
tota la plantilla de Teula du a terme cada dia, no seríem  
on som.

Pepi Estrada - Supervisora

Els nostres 
clients, 
participants 
actius en 
la creació 
d’ocupació.
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