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Prolaboral Xalest  

 
C/ Palestrina 12 

08206 
Sabadell  

Telèfon: 
93- 722-46-43 

Fax: 
93- 726-01-52 

 
 Agraïm la  

col·laboració de: 

 Grup A 

 Grup B 

 Grup C 

 Grup de Serveis 

 Grup de Treball 

 Equip Directiu 

 Junta Directiva 

 

Gràcies a tots pel vostre 
treball,esforç i 

dedicació. 

 

En aquests dibuixos els nostres dissenyadors hi han amagat 7 diferències: 

Els nostres redactors amb en Jairo 

Entrevista 

   Entreteniments  

- En què s’assemblen Bellapart i 

el taller? 

Aquí també passo la llista. 

- Quin es el teu plat preferit? 

Els macarrons.  

- Tens alguna mascota?  

Tenia un gos que es deia Lucky.   

 

En Jairo es nou aquest any i hem 

volgut fer-li unes quantes preguntes: 

- Com ha anat aquest any a Xalest? 

Molt be! La feina una mica difícil però 

la faig bé . 

-Tens bona relació  amb els 

companys?  

Si, he fet bastants amics de totes les 

seccions i me’ls estimo molt . 

- Quines activitats t’ agraden més ? 

M’agrada el menjar del menjador, la 

Coral i  fer  esport. 

- Que t’agrada fer fora del taller?  

M’agrada jugar a futbol. Anar al 

càmping i banyar-me a la piscina. 

 El Producte Propi a la paradeta, la nostra feina mes viatgera. 
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  El nostre butlletí va néixer al maig 

de 2010.  A les seves pàgines trobareu el 

“dia a dia” del Taller, ple de vivències. 

Els redactors del BOX s’ocupen de 

mostrar-nos-les.  

No és fàcil. Han de recordar els 

esdeveniments del taller, seleccionar-

los, redactar articles o revisant-los, 

buscar material gràfic, enviar-lo a la 

impremta i repartir-lo a temps.  

El BOX continua més viu i 

participatiu que mai. A l’abril trèiem un 

nou format, un nou disseny i noves 

seccions. Ara, al juliol, n’incorporem 

d’altres. 

El BOX, reflex de la vitalitat del 

Taller, tanca un altre curs laboral amb la 

satisfacció del treball ben fet i el desig 

de continuar millorant. 

 

 

          EL RACÓ SOCIAL PRESENTACIÓ 
Feina Nova! 
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LA JUNTA PARLA 

NOTICIES 

         Participem a la formació dels futurs monitors! 

El Grup de Serveis fent punteria.  

L´AGENDA 

El 22 de maig  van venir unes estudiants, alumnes 

del cicle formatiu d'Atenció a la Dependència de 

l'Institut Ribot i Serra de Sabadell que realitzaven el 

crèdit de síntesi valorant l'autonomia personal i 

preparat una activitat lúdica per a un grup de nois/es. 

Les proves estaven molt ben preparades, incloïen 

jocs socials, de sentits i de punteria. Va ser molt 
agradable i divertit. Al final ens van donar  un regal i 

tot!! 

 

  L’àrea social de Prolaboral Xalest  

organitza, juntament amb l’Ajuntament 

de Sabadell i altres entitats del sector, 

les activitats que es duran a terme 

durant la setmana del 24 al 30 de 

novembre, amb motiu de la celebració 

del Dia Internacional de la Discapacitat. 

 Aquest any, s’ha buscat que les 

activitats arribin a tota la població, des 

dels més petits, joves com gent gran.   

El diumenge dia 30 es farà la 

Festa de les Capacitats a la Plaça Doctor 

Robert posant punt i final a aquesta 

setmana de celebració. La nostra entitat 

participarà per segon any consecutiu 

muntant la parada de producte propi.  

Més endavant s’informarà del 

programa d’activitats.   

 

 

Aquest curs hem provat una feina nova. Es tracta 

de muntar un joc de taula educatiu per a nens i nenes 

que estan aprenent a llegir i escriure. 

El Joc l’ha creat un psicopedagog i Sabadell Shop 

l’ha distribuït per diferents botigues de tot Sabadell.  

Es diu “El joc de Kidnelis”, ve en català i castellà i 

esperem que els nens aprenguin divertint-se! 

 
 El joc i els seus accessoris. 

          25 de setembre - Presentació del curs. 

 
          15 d’octubre a les 18:30 – Xerrada: Escola de famílies. 

  

 
          30 de novembre – Festa de les Capacitats. 

 

 

          Desembre – Festa de l’Associació. 

 

 L’Associació Prolaboral Xalest ha 

renovat la seva Junta Directiva desprès 

de la darrera Assemblea General del  13 

de març. La Junta es reuneix els primers 

dilluns de cada mes per vetllar pel bon 

funcionament de l’Entitat i donar 

resposta a les seves necessitats.  

       En aquest moments la Junta treballa 

preparant la festa de fi de curs laboral 

de l’Entitat pel dia 21 de juliol.   

 El curs vinent ens proposem 

encetar activitats extra laborals a la 

tarda i reprendre les excursions 

familiars que temps enrere s’havien fet. 

Agraïm tots els vostres suggeriments. 

Els membres de la nova Junta 

directiva són: 

 

 

President: Antoni Hernández   

Vicepresidenta: Anna López 

 Secretari: Xavier Bayona 

 Tresorer: Àngel Cuadros   

 

Vocals:                    

Ramon Serra        

Virtudes Perea           

Jordi Guiu             

Manuela Fernández  

Andrés Amaya             

José  Duro                  

Juani Cordobés         

Pepita Barrull. 

 



El Rebost Solidari 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOTICIES BUTLLETÍ OFICIAL XALEST 

 

Fa temps que escoltem parlar de la crisi, l’atur, les 
retallades... Volem fer alguna cosa per la gent que ens 
envolta. Hem decidit que volem AJUDAR!!!  

Hem parlat amb les persones de: EL REBOST 
SOLIDARI DE SABADELL i ens han explicat que recapten 
aliments  i els hi donen a les persones necessitades. 

Vam decidir col·laborar amb ells i, des del febrer, 
posem una parada de recollida d’aliments a l’entrada 
del taller el primer dilluns de cada mes. 

Recollim tots els aliments que ens porten les 
famílies, els companys i els amics del taller. 

Un cop al taller, apuntem, comptem i finalment 
col·loquem els aliments classificats i truquem al REBOST 
SOLIDARI per a que les vinguin a buscar. 

 

És un projecte impulsat per l'ADENC que 
consisteix en la recuperació de la vegetació del riu 
Ripoll, de la fauna autòctona i de l'ecosistema fluvial. 

El grup de Treball hem col·laborat  netejant la riba 
de vegetació invasora, plantant arbres,  treballant amb 
esforç  i gaudint cada moment. Hem  tret canyes de la 
ribera del riu, hem plantat oms i mitjançant una cadena 
humana hem fet  arribar l’aigua fins als arbres. 

També hem construït raids amb canyes i per tal 
de divertir-nos una estona després de molta feina hem 
fet baixar els raids pel riu.  

Tot el grup ens sentim molt satisfets de la feina 
que estem fent. 

 
Treballant prop del riu. 

 

Fes reviure el Ripoll! 
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   Participem a Medievàlia 2014 

Els dies 17 i 18 de maig el Grup de 

Treball vam muntar la parada a la fira 

medieval de Sabadell. Va ser una fira 

animada on vam gaudir d’espectacles  

com malabars, teatre, música….  

Hi havia artesans que venien 

articles fets a ma i mostres d’oficis on s’hi 

veia des d’un ferrer de l’edat mitjana 

treballant en directe fins a un fabricant 

d’espelmes fent-ne  “in situ“. 

 

Sortim al carrer per Sant Jordi 

          Celebrem la IV Festa Xalest 

La parada del Mercat Central 

 

Actuació de balls medievals. 

 

    Els projectes del Prolaboral 

     El taller de maquillatge i darrere el Photocall. 

Recollida i classificació  d’aliments. 

El dia de sant Jordi vam muntar 

tres parades a diferents punts de 

Sabadell. A cada una hi havia roses, 

rosers, llibres i producte propi: polseres, 

punts de llibre i collarets. Les parades van 

ser tot un èxit.  

Al taller vam preparar una 

exposició. Cada grup va participar amb 

un escrit i una imatge que es van exposar 

al passadís. Totes eren precioses! 

Un any mes hem celebrat la nostra 

festa a  l’Ajuntament amb una xocolatada 

i amb  tallers de manualitats, de 

maquillatge i de dibuix. També hi va 

haver paradeta de producte propi i 

exposició de projectes. 

  Van actuar la Coral Xalest i el grup 

“Gatzara” que ens acompanyaven un 

altre cop. Com a cloenda es van sortejar 

tres premis, el mes xulo un pernil! 

         Des del taller ens hem plantejat QUÉ podem fer per millorar el món que ens 

envolta, així que el Grup A i el Grup de Treball han observat el nostre entorn i escollit 

amb quines iniciatives podien col·laborar i  de quina manera. Aquest n’és el resultat: 

 Un any més hem celebrat la nostra 

festa a la plaça de l’Ajuntament de 

Sabadell. Vam gaudir d’una xocolatada 

mentre participàvem en els tallers de 

manualitats, maquillatge i dibuix. També 

hi va haver paradeta de producte propi i 

exposició de projectes. 

 Van actuar la Coral Xalest i el grup 

“Gatzara”. Com a cloenda es van sortejar 

tres premis, el mes xulo un pernil! 
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Grup B  i  Grup C                            Pugem al Trenet 

 Grups de Treball  i  de Serveis    Anem a la Danone 

Grup  A                           Visitem el Tibidabo 

        En moviment damunt del Trenet. 

 

A la sala de projeccions de la Danone 

A l’entrada del parc. 

      Grup de Treball    Viatge a Platja d’Aro 

“Gaudint a Les Palmeres” 

 Grups A,B,C i  Serveis          Colònies a Lloret de Mar      

Els dies 4, 5 i 6 de juny vam fer les 

nostres  colònies a  l’hotel Don Juan a Lloret de 

Mar.  

El bon temps ens va acompanyar i vam 

poder aprofitar el passeig marítim i sobretot la 

piscina de l’hotel, que era una meravella. Les 

habitacions estaven molt bé i també el bufet . 

Hi havia de tot!  

No va faltar la nit de gala. Tothom es va 

posar d’allò més guapo per ballar i passar-ho 

bé.  

L’últim dia vam estar al costat de la platja 

prenent una beguda fresqueta i escrivint 

postals per enviar al taller. Estàvem molt 

contents i ho volíem explicar a la resta de 

companys.   

 

                Al Passeig Marítim i a la piscina. 

El dimarts 13 de maig vam anar a la 

fàbrica Danone. Un cop a Parets ens van 

dur a una sala on veiérem un vídeo de la 

historia de la fàbrica. A l’acabar ens vam 

posar un barret i una bata per visitar la 

sala de màquines on es fan els envasos.  

Després vam tastar uns iogurts i de 

regal ens van donar una bossa per casa. 

Per dinar vam parar als Califas, desprès 

vam donar una volta i finalment al taller. 

 

El G.A. vam anar al Tibidabo on 

vam pujar a moltes atraccions com l’avió, 

muntanya russa, els cotxes de xoc... va 

ser molt divertit. 

Ens va fer bon dia, vam dinar a 

unes taules amb ombra, alguns van 

prendre un gelat i altres begudes. 

Ens varem trobar a companys de 

l’escola Xalest. A l’acabar el dia, ens va 

venir a buscar l’autobús.  

 

Com a novetat podem dir dues coses: 

que el viatge l’hem fet en autocar i  i que hem 

anat a uns apartaments: “Les Palmeres”. 

 Al no tractar-se d’un hotel, ens hem 

hagut de posar les piles i fer les feines de la 

casa. Tots hem col·laborat en el que hem pogut 

Però no tot ha estat treballar! També 

hem gaudit de la piscina  i anat a la platja que 

era molt a prop. 

La nit de gala vam sopar a un restaurant 

del passeig marítim. En acabar vam anar a 

moure l’esquelet. 

L’endemà al matí va costar llevar-se, 

però amb ànims vam preparar l’esmorzar i 

netejar els apartaments. Desprès vam  gaudir 

de l’ombra  fins l’hora de dinar. 

 

 

 

El dimarts 13 de maig vam anar a la 

fàbrica Danone. Un cop allí vam veure un 

vídeo referent a la historia de la fàbrica. 

A l’acabar ens vam posar un barret i una 

bata per visitar la sala de màquines on es 

fan els envasos dels iogurts.  

Després vam tastar un iogurt i de 

regal ens van donar uns altres per casa. 

Per dinar vam parar als Califas, desprès 

vam donar una volta i finalment al taller. 

 

 Aquest trimestre els grups B i C 

hem fet una sortida al trenet del Parc de 

Catalunya. Primer hem fet un recorregut 

amb trenet sobre un pont, per espais ple 

d’arbres i flors i per sota els túnel son 

cridàvem per espantar als companys! 

Desprès d’esmorzar a la Masia de 

Can Rull hem pujat als tobogans, hem vist 

els ànecs i hem dinat a la gespa, gaudint 

d’un dia molt primaveral.  

 


