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Qui som?
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.

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.

JARDINERIA NETEJA ESDEVENIMENTS DETALLS MANTENIMENT MANIPULATS CONFECCIÓ
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Què aportem?

Reforcem la teva imatge 
Corporativa i Estratègica

Política de RRHH

RSC

Compliment de la LGD llei General 
de la Discapacitat (antiga LISMI)

Solució Global
Disseny

Elaboració

Logística

Sostenibilitat
Treballem amb 

productes

ecològics i de qualitat

adaptats a les teves 

necessitats

Valor Social
Donem feina a 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual
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Treballem amb empreses socialment responsables
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Rosa Feltre

IMS2001

L’opció clàssica més moderna!

El material base d’aquesta rosa és el feltre. 

Característiques:

Disseny amb espiral de feltre vermell i suport amb cinta 

sizoweb 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. 

Preu unitari ........................................................ 3,05 € + IVA
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Rosa Elegant

IMS2002

La rosa més elegant i estilitzada d’aquesta 

temporada!

Aquesta rosa és feta al 100% en paper. 

Característiques:

Disseny enrotllat i amb una fulla de paper.

Paper SIRIO amb to vermell metal·litzat 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. 

Preu unitari ........................................................ 2,65 € + IVA

* La certificació FSC garanteix que els productes tenen el seu origen en 

boscos ben gestionats que proporcionen beneficis ambientals, socials i 

econòmics.

PRODUCT
ECO

FRIENDLY
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Rosa SocialBag

IMS2003

L’opció més sostenible!

Aquesta rosa està feta amb una bossa de cotó (edició 

limitada de Sant Jordi 2020) que un cop passada la diada, 

podràs desmuntar i utilitzar per anar a comprar o per 

guardar-hi les coses que més t’agradin!

Característiques:

Disseny amb bossa 100% cotó amb certificat OEKO-TEX, de 

34x32 cm aproximadament*.

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. 

Preu unitari ........................................................ 4,95 € + IVA

*Mida estàndard de la bossa 34x32 cm aproximadament. Pregunta’ns per 

mides de bossa més petites i converteix-la amb una bossa per portar 

l’esmorzar o el berenar.

PRODUCT
ECO

FRIENDLY

Bossa reutilitzable 

per la compra. 

100% cotó de 

34x32 cm
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Rosa Vintage

IMS2004

L’opció més clàssica i popular!

El material base d’aquesta rosa és la goma eva (també 

coneguda com a foam de 2 mm de gruix).

Característiques:

Disseny en espiral i dues fulles verdes.

Colors: Vermell, rosa, groc, taronja, blau... Personalitza-la 

amb el teu color corporatiu! Pregunta’ns pel color que 

més t’interessi i mirem d’aconseguir-lo! 

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. 

Preu unitari ........................................................ 2,40 € + IVA

VERMELL - IMS2004
ROSA - IMS2005

GROC - IMS2006

TARONJA - IMS2007

BLAU - IMS2008
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Rosa Gaudí

IMS2009

No en trobaràs cap d’igual! 

El material base d’aquesta rosa artesanal és la goma eva 

(també coneguda com a foam de 2 mm de gruix).

Característiques:

Disseny modern i original en vermell.

Fulla verda.

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. 

Preu unitari ........................................................ 2,65 € + IVA

unitats limitades
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Rosa Drac

IMS2010

Una rosa amb molta llegenda! 

Petita rosa amb el material base de feltre de 2 mm de 

gruix.

Característiques:

Disseny rosa en espiral vermell.

Fulla de cua del drac en verd de diferents tons.

Tija de 20 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. 

Preu unitari ........................................................ 2,65 € + IVA

unitats limitades
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Rosa amb suport vertical

IMS2011

Una rosa social i ecològica!

Aquests suports verticals són perfectes com expositor o 

decoració de sobretaula. És un concepte totalment 

diferent i original.

Característiques:

Díptic A4 fendit amb paper blanc de 300gr amb certificat 

FSC*. Llegenda de Sant Jordi en català.

Rosa artificial d’escuma. 

Senyera tèxtil de 7 mm d’ample aproximadament.

Inclou el logotip de la teva empresa i una explicació de la 

manipulació del producte fet a la Fundació Portolà. 

Preu unitari ........................................................ 5,30 € + IVA

* La certificació FSC garanteix que els productes tenen el seu origen en 

boscos ben gestionats que proporcionen beneficis ambientals, socials i 

econòmics.
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Rosa amb suport vertical

IMS2012

Una rosa social i ecològica!

Aquests suports verticals són perfectes com expositor o 

decoració de sobretaula. És un concepte totalment 

diferent i original.

Característiques:

Díptic A4 fendit de cartolines reciclades: l’exterior de 250 

gr. i l’interior de 170 gr.

Llegenda de Sant Jordi en català.

Rosa artificial d’escuma. 

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. 

Inclou el logotip de paper reciclat i el del certificat FSC*.

Preu unitari ........................................................ 5,30 € + IVA

* La certificació FSC garanteix que els productes tenen el seu origen en 

boscos ben gestionats que proporcionen beneficis ambientals, socials i 

econòmics. unitats limitades
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Rosa natural eterna

IMS2013

Una rosa que perdura en el temps!

La rosa natural eterna és molt diferent de la convencional. 

És una rosa natural però sotmesa a un procés de 

liofilització, és a dir, deshidratada. D’aquesta manera 

manté el seu aspecte inicial.

Característiques:

Disseny modern amb base de fusta i sisal natural.

Decoració amb vímet vermell.

Rosa natural liofilitzada.

Espiga i senyera.

Inclou un adhesiu amb el logotip de la teva empresa i una 

explicació de la manipulació del producte fet a la 

Fundació Portolà. 

Preu unitari ...................................................... 12,95 € + IVA

unitats limitades
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Imants i xapes

Un detall diferent per Sant Jordi! 

A diferència de la resta de productes, aquest detall de 

Sant Jordi és una xapa o un imant.

Característiques:

Base de fermall metàl·lic de 38 mm de diàmetre.

Base amb imant de 38 mm de diàmetre.

Disseny relacionat amb la Diada.

Presentació dins d’una bossa de PVC transparent.

IMS2014

Preu unitari paquet de dues unitats XAPES..... 3,00 € + IVA

IMS2015

Preu unitari paquet de dues unitats IMANTS... 3,25 € + IVA
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Punts de llibre

Marca la diferència!

Originals punts de llibre amb il·lustracions 

tradicionals de Sant Jordi o dissenys fets pels 

treballadors de la Fundació Portolà. Tots els 

punts de llibre van amb senyera a la part 

superior.

Al revers hi ha la llegenda de Sant Jordi i el 

logotip de l’empresa.

Fins a 500 u.............3,00€/u + IVA

De 501 a 1000 u.....0,99€/u + IVA

De 1001 a 3000 u...0,95€/u + IVA

De 3001 a 5000 u...0,85€/u + IVA

Més de 5001 u........0,75€/u + IVA

Presentació dins d’una bossa de PVC 

transparent per 0,30 € + IVA més per unitat.

A més, per 1,50 € + IVA pots afegir al teu punt 

de llibre una xapa o un imant amb el logotip de 
la teva empresa o la imatge que vulguis!

IMS2019

IMS2020 IMS2021 revers

IMS2016 IMS2017 IMS2018
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Punt de llibre picaporta

IMS2022

Crea una experiència única amb els teus clientes!

Reforça el vincle amb el teu client i la notorietat de marca del teu hotel.

Converteix "un dia més" en un dia diferent i excepcional. A què esperes a

crear un nou canal de comunicació amb el teu client i transmetre els teus

valors i la cultura local?

Característiques:

Cartolina de 300 gr. 

Impressió 4+4 tintes amb plastificat mate i troquel.

Mides 280 x 9 mm.

Cinta catalana decorativa.

Inclou el logotip del teu establiment i una explicació de la manipulació del 
producte fet a mà per la Fundació Portolà.

Fins a 500 u.................2,40€/u + IVA

De 501 a 1000 u.........2,20€/u + IVA

De 1001 a 3000 u.......1,35€/u + IVA

De 3001 a 5000 u.......0,95€/u + IVA

Més de 5001 u............0,85€/u + IVA
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Estovalles individuals

IMS2023

Comparteix l'origen de la llegenda de Sant Jordi amb 

els teus clients!

Diferencia el teu espai de restauració i reforça la teva 

imatge de marca.

¿Nens al local? Deixa'ls que ho pintin al seu gust.

Característiques: 

Paper de 100 grams.

Impressió en 4 tintes.

Mida en A3.

Il·lustració realitzada per un treballador del CET de la 

Fundació Portolà.

Inclou el logotip del teu establiment i una explicació de 

la manipulació del producte fet a mà per la Fundació 

Portolà. 

Comanda mínima de 500 unitats.

De 500 a 1000 u..........1,00€/u + IVA

De 1001 a 3000 u........0,75€/u + IVA

Més de 3001 u.............0,50€/u + IVA

Il·lustració 100% feta a 

mà per el Carlos un 

treballador del Centre 

Especial de Treball de 

la Fundació Portolà.

I inclou el logotip del 

teu establiment.

Logotip

empresa
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Rosa natural

Un clàssic entre els clàssics!

EJS2001 ROSA NATURAL
Roses decorades amb bossa transparent, espiga i cinta catalana, de 50 cm. de tija de qualitat estàndard:

Preu unitari fins a 400 unitats.........................................2,35 € + IVA

Preu unitari de 401 a 600 unitats...................................2,10 € + IVA

Preu unitari de més de 600 unitats...............................1,90 € + IVA

EJS2002 ROSA NATURAL EXTRA
Roses decorades amb bossa transparent, espiga i cinta catalana, de 70 cm de tija i de qualitat extra:

Preu unitari fins a 400 unitats.........................................3,10 € + IVA

Preu unitari de 401 a 600 unitats...................................2,70 € + IVA

Preu unitari de més de 600 unitats...............................2,55 € + IVA

EJS2003 ADHESIU CORPORATIU
Possibilitat d’incloure un adhesiu amb el logotip corporatiu per 0,30 € + IVA més per unitat.

Aquests preus estan subjectes a canvis en funció de l’oferta dels majoristes en aquest període de campanya.
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Rosa natural Jordi  

Zero plàstics! L’opció més sostenible i ecològica!

EJS2004
Roses naturals decorades amb fulla d’aspidistra, espiga i cinta 

catalana tèxtil, de 60 cm. de tija de qualitat estàndard:

Preu unitari fins a 400 unitats.........................................3,85 € + IVA

Preu unitari de 401 a 600 unitats...................................3,65 € + IVA

Preu unitari de més de 600 unitats...............................3,50 € + IVA

Amb possibilitat d’incorporar una etiqueta personalitzada amb el 

logotip de l’empresa!

Aquests preus estan subjectes a canvis en funció de l’oferta dels 
majoristes en aquest període de campanya.

PRODUCT
ECO

FRIENDLY
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Rosa natural flama

Zero plàstics! L’opció més sostenible i ecològica!

EJS2005
Roses naturals decorades amb reixa vermella, espiga i cinta 

catalana tèxtil, de 60 cm. de tija de qualitat estàndard:

Preu unitari fins a 400 unitats.........................................5,30 € + IVA

Preu unitari de 401 a 600 unitats...................................5,10 € + IVA

Preu unitari de més de 600 unitats...............................4,95 € + IVA

Amb possibilitat d’incorporar una etiqueta personalitzada amb el 

logotip de l’empresa!

Aquests preus estan subjectes a canvis en funció de l’oferta dels 
majoristes en aquest període de campanya.

PRODUCT
ECO

FRIENDLY
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Rosa natural abril

Zero plàstics! L’opció més sostenible i ecològica!

EJS2006
Roses naturals decorades amb tela de cotó cru/blanc, espiga i 

cinta catalana tèxtil, de 60 cm. de tija de qualitat estàndard:

Preu unitari fins a 400 unitats.........................................5,30 € + IVA

Preu unitari de 401 a 600 unitats...................................5,10 € + IVA

Preu unitari de més de 600 unitats...............................4,95 € + IVA

Amb possibilitat d’incorporar una etiqueta personalitzada amb el 

logotip de l’empresa!

Aquests preus estan subjectes a canvis en funció de l’oferta dels 
majoristes en aquest període de campanya.

PRODUCT
ECO

FRIENDLY
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Rosa natural sizoflor

Una alternativa nova i diferent!

EJS2007
Roses natural decorades amb sizoflor, espiga i cinta catalana 

tèxtil, de 60 cm. de tija de qualitat estàndard:

Preu unitari fins a 400 unitats.........................................4,75 € + IVA

Preu unitari de 401 a 600 unitats...................................4,55 € + IVA

Preu unitari de més de 600 unitats...............................4,40 € + IVA

Amb possibilitat d’incorporar una etiqueta personalitzada amb el 

logotip de l’empresa!

Aquests preus estan subjectes a canvis en funció de l’oferta dels 
majoristes en aquest període de campanya.
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Kokedama rosa

EJS2008

Marca la diferència!

Rosa feta segons una antiga tècnica japonesa, similar als 

bonsais i amb fàcil manteniment. 

Alternativa perfecta per decorar amb plantes sense test. 

Efecte innovador, minimalista, modern i original.

Amb una durada efímera.

Altura aproximada de 20 cm

Preu unitari ...................................................... 24,90 € + IVA

Amb possibilitat d’incorporar una base, consulta’ns opcions!
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Condicions de venda
GENERALS
•Preus sense IVA.

•Enguany, la rosa natural se servirà el dimecres 22 i el dijous 23 d’abril.

•Recorda que la mateixa factura serveix de justificant pel compliment de la LGD – Llei General de la Discapacitat
(antiga LISMI).

COMANDES
•Enviar la comanda omplerta i signada al correu electrònic: pedidos.portola@gportola.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% abans de l’entrega i l’altre 50%, 30 dies després de l’entrega.

•Forma: es pot fer en efectiu, transferència bancària o rebut domiciliari.

LLIURAMENTS
•Destinacions:

Rosa Natural........................................................ 25,00 € / destí

Resta de productes ........................................... segons el volum i la destinació

•La recollida a la nostra seu és gratuïta: 

Recinte Industrial Colònia Güell, carrer Telers de Roda s/n

08690 Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.

Atenció! Les fotografies que apareixen en aquest catàleg son orientatives, l’acabat i el color pot ser una mica diferent.

http://www.detalling.com/


Per més informació, contacta amb nosaltres: 
93 652 62 20

fundacion@gportola.com


