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SANT JORDI 
2023

Tenim el regal social ideal pels teus clients, 
proveïdors i treballadors.

Més de 30 anys treballant per la integració social i laboral de 
persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
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Qui som?
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F U N D A C I Ó  
P O R T O L À
La Fundació Portolà és un Centre 
Especial de Treball (CET) que va néixer 
per a facilitar la integració social i 
laboral de persones amb disCapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental.

Som un equip de més de 150 persones i 
més de 30 anys d'experiència en el 
sector. Oferim serveis i productes 
perquè les empreses desenvolupin la 
seva dimensió més social, sostenible i 
el seu compromís amb la comunitat. 

La nostra activitat permet complir la 
Llei General de la Discapacitat (LGD), 
activar la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC), fomentar el 
compliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i 
generar activitats per l’Informe de 
Sostenibilitat (ESG).

Som economia social.
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Com és el Sant 
Jordi a Portolà?

Amb varietat de 
productes i 

dissenys

Amb 
personalització de 

productes
Segons colors corporatius, 

logotip, ...

Amb una solució 
global

Disseny, manipulació i 
logística. Amb possibilitat de 

fer enviaments 
individualitzats.

Social i solidari
Donant feina a persones amb 
disCapacitat intel·lectual i/o 

trastorn mental.

Treballem per construir una societat més justa i sostenible.

Sostenible
Treballem amb productes 

ecològics, biodegradables o 
reutilitzables.

Innovador 
Nous dissenys i noves idees 

cada any!

Qualitat
Treballem amb productes de 

qualitat.

LGD RSC ODS
Complir la LGD.

Millorar accions de RSC. 
Complir els ODS.
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Treballem amb 
empreses 

socialment 
responsables
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Productes artesanals
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Rosa SocialBag
La rosa més reutilitzable!

Aquesta rosa està feta amb una bossa de cotó. Un cop 
passada la diada, la podràs desmuntar i utilitzar per anar 
a comprar o per guardar-hi les coses que més t’agradin!

Característiques IMS2301:

Disseny amb bossa de 34x32 cm aprox.

Teixit 100% cotó certificat OEKO-TEX.

Tija de 30 cm de bambú natural.

Senyera tèxtil de 7 mm d’ample aproximadament.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 
explicació de la manipulació del producte fet a la Fundació Portolà. 
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Bossa
reutilitzable

Bossa 
reutilitzable per 
la compra. 100% 

cotó de 34x32 cm
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Rosa Vintage
L’opció més clàssica i popular!

El material base d’aquesta rosa artesanal és la goma 
eva (també coneguda com a foam de 2 mm de gruix).

Característiques IMS2302:

Disseny en espiral i dues fulles verdes.

Colors: Vermell, rosa, groc, taronja, blau... amb el teu color 
corporatiu!

Tija de 30 cm de bambú natural.

Senyera en cordó de 0,2 mm de gruix.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 
explicació de la manipulació del producte fet a la Fundació 
Portolà.
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Colors disponibles:

Vols un color a joc 
amb la teva imatge 
corporativa? 
Consulta’ns opcions 
i disponibilitats!
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Rosa Elegant
La rosa més elegant i estilitzada!

Aquesta rosa és feta 100% en paper. 

Característiques IMS2303:

Disseny enrotllat i amb una fulla de paper.

Paper cartolina de to vermell i verd, amb certificat FSC.

Tija de 23 cm de paper kraft.

Senyera tèxtil de 7 mm d’ample aproximadament.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i 
una explicació de la manipulació del producte fet a la 
Fundació Portolà. 
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Producte
ECO FRIENDLY
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Rosa Elegant 
càpsula de llavors
La rosa amb la medicina que necessita el 
nostre planeta!
Característiques IMS2304:

Disseny enrotllat i amb una fulla de paper.

Paper cartolina de to vermell i verd, amb certificat FSC.

Tija de 23 cm de paper kraft.

Senyera tèxtil de 7 mm d’ample aproximadament.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 
explicació de la manipulació del producte fet a la Fundació Portolà. 

Com a novetat, aquesta rosa incorpora una petita càpsula amb 
llavors de flors silvestres per poder-la plantar. La píndola és 
biodegradable, ideal per curar el planeta!
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Producte
ECO FRIENDLY

Amb una càpsula 
amb llavors per 
ser plantades!
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Producte
ECO FRIENDLY

Rosa Elegant 
paper de llavors

Amb paper de 
llavors per ser 

plantada!
La rosa per plantar el planeta!
Característiques IMS2305:

Disseny enrotllat i amb una fulla de paper.

Paper verd de la fulla, amb certificat FSC.

Paper de llavors enrotllat per crear la rosa i tintat amb pintura 
vermella.

Tija de 23 cm de paper kraft.

Senyera tèxtil de 7 mm d’ample aproximadament.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 
explicació de la manipulació del producte fet a la Fundació Portolà. 

Com a novetat, aquesta rosa està realitzada amb paper de llavors, un 
paper que un cop passada la diada pots plantar i veure com creixen i 
germinen les llavors. Plantar en lloc de malbaratar!
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Rosa Feltre
L’opció clàssica més moderna!

El material base d’aquesta rosa és el feltre. 

Característiques IMS2306:

Disseny amb espiral de feltre vermell i suport amb cinta de to verd.

Tija de 30 cm de bambú natural.

Senyera tèxtil de 7 mm d’ample aproximadament.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 
explicació de la manipulació del producte fet a la Fundació Portolà. 

Consulta’ns per la disponibilitat de combinar dos colors!
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Colors disponibles:

Vols un color a joc 
amb la teva imatge 
corporativa? 
Consulta’ns opcions 
i disponibilitats!
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Rosa Gaudí
L’opció més modernista! 

El material base d’aquesta rosa artesanal és la goma 
eva (també coneguda com a foam de 2 mm de gruix).

Característiques IMS2307:

Disseny modern i original en vermell i  dues fulles verdes.

La tija de 30 cm de bambú natural.

Senyera en cordó de 0,2 mm de gruix.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 
explicació de la manipulació del producte fet a la Fundació 
Portolà. 
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Punts de llibre
Marca la diferència!
Originals punts de llibre amb il·lustracions tradicionals de Sant 
Jordi. (mida 5 x 21 cm)

Tots els punts de llibre porten senyera a la part superior.

Al revers hi ha la llegenda de Sant Jordi i el logotip de 
l’empresa.

Aquest any, com a novetat, també podem imprimir els clàssics 
punts de llibre en paper de llavors. (mida 4,5 x 17 cm) 

Regala el punt de llibre més sostenible! Regala natura!

Punt de llibre clàssic: IMS2308

Punt de llibre amb paper de llavors: IMS2309
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Il·lustracions realitzades pels treballadors

Rocío Roser Rosa Maria
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Punts de llibre
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SJ23

Imatges estàndards

Rosa foto Llibres Drac Rosa cercles

Marca la diferència!
Originals punts de llibre amb il·lustracions tradicionals de Sant 
Jordi. (mida 5 x 21 cm)

Tots els punts de llibre porten senyera a la part superior.

Al revers hi ha la llegenda de Sant Jordi i el logotip de 
l’empresa.

Aquest any, com a novetat, també podem imprimir els clàssics 
punts de llibre en paper de llavors. (mida 4,5 x 17 cm) 

Regala el punt de llibre més sostenible! Regala natura!

Punt de llibre clàssic: IMS2308

Punt de llibre amb paper de llavors: IMS2309
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Punt de llibre  
cosit amb llavors

Una nova manera de marcar la 
diferència!
Originals punts de llibre amb il·lustracions tradicionals de Sant 
Jordi (mida 5 x 21 cm) tipus sobre cosits, i en el seu interior 
contenen llavors de flors per ser plantades durant la primavera.

Al revers hi ha l’explicació amb les instruccions i el logotip de 
l’empresa.

Disponible imprès en paper natural/marró o blanc.

Regala el punt de llibre més sostenible! Regala natura!

Punt de llibre sobre cosit amb llavors: IMS2310
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  uest punt de 
llibre cont  una 
barre a de llavors 
per ectes per 
donar un toc de 
color a uesta 
primavera!

 anipulat per persones amb 
disCapacitat intel lectual i o 

trastorn mental .

   .fundacioportola.com
            

 scampa les llavors  ue 
cont  el punt de llibre .

 ega les llavors.

 audeix!

Revers

Flors Rosa dibuix Drac

A l’interior conté 
llavors. Escull el tipus 
de paper en natural / 

marró o blanc.
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Punt de llibreamb xapa o imant
Petits detalls que marquen la diferència!

Incorpora una xapa o un imant totalment personalitzat 
al teu punt de llibre, amb el missatge que vulguis o el 
logotip de la teva empresa.

Característiques IMS2311:

Base de l'imant o xapa de 38 mm de diàmetre.

PUNT DE LLIBRE imprès a una cara (5 x 21 cm)
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Dissenys de xapes/imants a escollir:

Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4
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Punts de llibre
Feltre

Original punt de llibre de Sant Jordi!

Punt de llibre amb una rosa de feltre. 

(mida 5,5 x 21 cm).

Punt de llibre amb el troquel de la rosa i una fulla de feltre.

A la part superior hi porta la senyera.

Al revers hi ha la llegenda de Sant Jordi i el logotip de l’empresa.

Punt de llibre feltre: IMS2312
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Bossa plegada de       
Sant Jordi

Original bossa de Sant Jordi!

La bossa de Sant Jordi que sempre anirà amb tu!

Característiques IMS2313:

Bossa tipus tote bag que pot ser doblegada i guardada a la 
bosseta que porta incorporada amb una rosa de feltre. 

Porta-la sempre amb tu i reutilitza-la tantes vegades com 
vulguis.

Mida de la bossa: 41 x 35 cm
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Bossa
reutilitzable
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Per Sant Jordi, una rosa és una oportunitat
Roses solidàries de la Fundació Portolà

Tots
som

llegenda

#SantJordiSolidariPortolà

Imatges estàndards aplicades a totebags, llibretes o tasses. 
Vols una altra imatge? Tens tu la teva imatge? Podem aplicar-la a qualsevol format!

Skyline Rosa Drac Llegenda

La imatge del #SantJordiSolidariPortolà
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Tote Bag
Imprescindible en el teu dia a dia!

Característiques IMS2314:

Bosses tote bags amb el disseny  ue m s t’agradi. 

Porta-la sempre amb tu i reutilitza-la tantes vegades com 
vulguis.

Pregunta’ns sobre totes les opcions de personalització  ue 
tenim.

Mida de la bossa: 41 x 35 cm
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Tots
som

llegenda

#SantJordiSolidariPortolà
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Llibretes
Escriu les teves bones idees!

Característiques IMS2315:

Quaderns amb espiral negre i amb motius de Sant Jordi. 

Totalment personalitzables i realitzat íntegrament en el nostre 
taller de manipulats.

Pregunta’ns sobre totes les opcions de personalització  ue 
tenim.

Mida A5 (14,8 x 21 cm) i 40 fulls blancs interiors.
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tasses
Un detall diferent per alegrar els 
matins!

Característiques IMS2316:

Tassa blanca amb el dibuix o la personalització que es desitgi.

Apta pel rentavaixelles i microones.

Els productes es poden personalitzar amb el logotip de 
l'empresa.
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SANT JORDI 2022



Rosa natural
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Rosa natural clàssica
Un clàssic entre els clàssics!

EJS2301 ROSA NATURAL
Roses decorades amb bossa transparent, espiga i cinta catalana, 
de 50 cm. de tija de qualitat estàndard.

EJS2302 ROSA NATURAL EXTRA
Roses decorades amb bossa transparent, espiga i cinta catalana, 
de 70 cm de tija i de qualitat extra.

EJS2303 ADHESIU CORPORATIU
Possibilitat d’incloure un adhesiu amb el logotip corporatiu.
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Rosa natural Jordi
EJS2304
Zero plàstics! 
L’opció més sostenible i ecològica!

 oses naturals decorades amb  ulla d’aspidistra, espiga i cinta 
catalana tèxtil, de 60 cm. de tija de qualitat estàndard.

 mb possibilitat d’incorporar una eti ueta personalitzada amb 
el logotip de l’empresa!
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Producte
ECO FRIENDLY



Taller/voluntariat corporatiu
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La Fundació Portolà és un Centre Especial 
de Treball que va néixer per facilitar la 
integració social i laboral de persones 

amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn 
mental.

Amb un equip de més de 120 persones i 
més de 30 anys d’experiència en el sector, 

oferim serveis i productes perquè una 
empresa pugui complir la LGD – Llei 

General de la Discapacitat (antiga LISMI) i 
ajudem a millorar les accions de 

Responsabilitat Social Corporativa. 

Som economia social.

27

Taller/voluntariat 

corporatiu

Viu una diada de Sant Jordi diferent!

Fes participar a tots els teus treballadors amb la 
creació d’una rosa i coneix l’experiència Portolà!

Com funciona?

TALLER A LA TEVA EMPRESA: Vindrem a les teves 
instal·lacions amb tot el material necessari per fer les roses de 
Sant Jordi. Un equip de la Fundació explicarà pas a pas com 
fem les roses i tots els treballadors podran fer la seva. 

VOLUNTARIAT: Et convidem a conèixer les nostres 
instal·lacions i viure el dia a dia de la nostra entitat. Pots ser un 
més de la cadena de manipulats, fer activitats manuals 
preparant les roses de Sant Jordi o participar en el control de 
producció i qualitat. Treballaràs en equip i descobriràs el valor 
de la diversitat de capacitats.



Condicions i preus
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Condicions de 
venda

GENERALS
• Preus sense IVA.
• Enguany, la rosa natural se servirà des del divendres 21 fins al dilluns 24 d’abril. (consulta la disponibilitat per altres dates).
• Recorda que la mateixa factura serveix de justificant pel compliment de la LGD – Llei General de la Discapacitat.

COMANDES
• Enviar la comanda omplerta i signada al correu electrònic: comandes.portola@fundacioportola.com
• Realitzar la compra a través de la botiga online de la Fundació Portolà: www.detalling.com
• Trucar al telèfon 93 652 62 20 (demanar pel departament comercial).

PAGAMENT
• Clients existents: pagament habitual.
• Clients nous: pagament del 50% a la con irmació de la comanda per trans erència bancària i enviament del  usti icant, l’altre 

50% als 15 dies de l’entrega mit ançant rebut bancari.
• Forma: es pot fer en efectiu, transferència bancària o rebut domiciliari.

LLIURAMENTS
• Destinacions:

•  osa Natural........................................................ 25,00 € / destí
• Resta de productes ........................................... segons el volum i la destinació

• La recollida a la nostra seu és gratuïta.
•   uest any a m s, ho podem entregar a casa de cada treballador! Consulta’ns les opcions!

Atenció! 

Unitats limitades de productes segons estoc i disponibilitat de materials.

Les fotografies que apareixen en aquest catàleg son orientatives, l’acabat i el color pot ser una mica diferent.
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http://www.detalling.com/


Per més informació, contacta amb nosaltres: 

93 652 62 20

info@fundacioportola.com

SOM ECONOMIA SOCIAL
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