
Un any més, us presentem aquest catàleg amb els pro-

ductes que hem fet per celebrar la diada de Sant Jordi. 

Tots ells han estat elaborats per les persones usuàries 

del Centre Ocupacional de CIPO, amb l’ajuda de l’equip 

d’educadors/es. Els diners recaptats amb la venda es 

destinen a la continuïtat dels tallers d’artesania que rea-

litzen els diferents grups del Centre al llarg de l’any i que 

tenen com a resultat productes com aquests. Gràcies a 

les vostres aportacions, esteu contribuïnt a la principal 

tasca de la nostra cooperativa: millorar la qualitat de 

vida d’aquest col·lectiu i les seves famílies a través de la 

integració sociolaboral i l’atenció integral de les seves 

necessitats, treballant per al desenvolupament del pro-

jecte de vida de cada persona. 

Tot i que el context que vivim no ens permet celebrar 

aquesta festivitat com ho fèiem anteriorment, amb la 

nostra paradeta al centre de Sabadell, a CIPO la màgia 

d’aquesta diada segueix més viva que mai. Les perso-

nes usuàries del Centre Ocupacional viuen d’una forma 

molt especial aquest dia i preparen amb molta il·lusió 

aquests productes. Esperem que us agradin!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i feliç Sant 

Jordi!

Equip del Centre Ocupacional de CIPO

El nostre Sant JordiVine a la nostra paradeta a CIPO!
Dijous 22 d’abril, de 9 h a 10 h.
Divendres 23 d’abril, de 9 h a 14 h.

Et recomanem que encarreguis els produc-
tes prèviament. Els pots passar a buscar 
quan et vagi bé, de dilluns a 
divendres, de 9 h a 17 h.

Escriu-nos a cipostas@cipo.cat.



Fermall de Hama
Diversos models

1,5 €/unitat

Al taller de hama fem figures amb hama beads, unes 
peces de plàstic cilíndriques que aplicant calor, es fo-

nen. Quan es refreden, se solidifiquen mantenint 
la forma que hem creat.

Hama



Punt de llibre Ànec Donald
2 €

Punt de llibre Ós panda
2 €

Punt de llibre Gelat
2 €

Punt de llibre Àncora
2 €

Punt de llibre Girasol
2 €

Punt de llibre Marieta
2 €



Imant Princesa
3 €

Imant Rosa
3 €

Imant Drac
3 €

?
Sabies que...
Segons el 
Customari català 
de Joan Amades, 
Sant Jordi va 
matar el drac 
a Montblanc

Fermall de Hama

Imant Sant Jordi
3 €

Compra’n tres per 8 € o quatre per 10 €



Mai trobaràs ningú com jo
2 €

Les persones usuàries del Centre Ocupacional han dibuixat i pintat els dibuixos 
d’aquestes xapes. Les frases són fruit de la creativitat dels educadors i educadores.

Que els dracs no ens espantin
2 €

Rosa
2 €

Quan llegeixo sóc tot allò que vull ser
2 €

Xapes



Ets el drac dels meus somnis
2 €

Jo mataré dracs per tu
2 €

No hi ha millor llibre que el 
que escrivim tu i jo

2 €

Una rosa i no un drac per tu 
he desitjat

2 €

Estàs per menjar-te
2 €

Jo mataré dracs per tu (2)
2 €

Escrivim la nostra pròpia llegenda
2 €

Princesa, estic boig per tu
2 €

Per aquest i molts més Sant 
Jordi amb tu

2 €



Xapa + punt de llibre
Diversos models (consultar xapes)

3 €



Sabons Roses petites
1,5 €/parella

Al taller de sabons fem tres tipus diferents de productes: bombes de sabó 
efervescents, sals de bany i sabons de mà. 

Sabó Cor
2 €/unitat

Sabó Rosa
3 €

Sabons



Bombes de bany grans
Diversos colors
3,5 € /2 unitats

Sabó Cupcake
Inclou la capsa

3,5 €

Sabó Drac i lletres
4,5 €

Sabó Drac i rosa
3,5 €

Bombes de bany petites
Diversos colors
3 €/3 unitats

Sabons Roses petites pal
En acabat mate i brillant

3 €

Sals de bany
Diversos colors
3,5 €



Penjoll Papallones
5 €

La bijuteria que fem al Centre Ocupacional són petites peces fetes amb resina. 
Quan la resina s’endureix una mica al motlle, introduïm els diferents ornaments.

Bijuteria

Penjoll Senyera 
5 €



?
Sabies que...
El 23 d’abril també 
se celebra el Dia 
Mundial del Lli-
bre, perquè és la 
data en la qual van 
morir Cervantes i 
Shakespeare 

Clauer Sant Jordi rodó 
5 €

Clauer Sant Jordi quadrat
5 €

Penjoll Sant Jordi allargat
5 €

Clauer Papallones
5 €

Arracades Papallones
5 €

Penjoll Sant Jordi rodó
5 €

Penjoll Sant Jordi quadrat
5 €

Arracades Sant Jordi rodones
5 €



El feltre és un drap gruixut que es fa amb un conglomerat de fibres, no es 
teixeix. És un material gruixut però elàstic i resistent, així que ens permet cu-

sir-lo, enganxar-lo i tallar-lo per crear figurees com aquestes.    

Fermall Papallona
2,5 €

Feltre

Fermall Rosa
Dos models: groga i vermella

2,5 €/unitat
Suport fotos

3 €



Rosa groga
1,5 €/unitat

Rosa vermella
1,5 €/unitat

Titella Sant Jordi
1,5 €/unitat

Titella princesa
1,5 €/unitat



El taller de marqueteria és un dels més antics del Centre Ocupa-
cional de CIPO. Un cop a la setmana, elaborem figures de fusta 
que, com en aquest cas, poden convertir-se en imants. Primer, 
serrem les formes; després llimem i polim la fusta. Un cop les pe-
ces estan llises, les pintem i, posteriorment, les emboliquem amb 
una cartolina de paper reciclat que també fem nosaltres.

Imant Drac i cor
3,5 €

Marqueteria

?
Sabies que...
Gaudí va inspirar-se 
en la llegenda 
de Sant Jordi per 
dissenyar la Casa 
Batlló de Barcelona 



Imant Crac i rosa
3,5 €

Imant Drac i princesa
3,5 €

Imant Drac ull
3,5 €

Imant rosa 
3,5 €

?
Sabies que...
Segons la llegenda, 
Sant Jordi va néixer 
a la Capadòcia



Fem espelmes tot l’any. De diferents formes, colors, mides... 
Aquest any, per Sant Jordi, n’hem fet una especial en forma de 

rosa. 

Espelmes

Espelma rodona
Diversos colors

2,5 €

Espelma quadrada
Diversos colors

2 €

Espelma rosa
Dues mides: gran i petita

4 € gran / 3 € petita



A CIPO, ens encanta la música i aquest any és la protagonista, juntament amb la rosa, d’aquests 
punts de llibre. També hem elaborat llibretes amb el paper reciclat que nosaltres mateixos fem.

Paper

Punt de llibre Rosa
Dues mides de rosa

1,5 € petita / 1,75€ gran

Punt de llibre espiral
Dues mides d’espiral

1,5 € petita / 1,75 € gran



Llibreta roses i lletres
Disponible en tres mides

3 € petita
4 € mitjana

6 € gran

Llibreta cor
Disponible en tres mides

3 € petita
4 € mitjana

6 € gran

Imant rosa
Disponible en tres mides

3 € petita
4 € mitjana

6 € gran



A la paradeta que muntarem a CIPO, també vendrem roses naturals del Centre de Jardinería i Floris-
teria de Fupar Fundació, i llibres, els quals han estat donats per Sandra Bruna Agencia Literaria. 

Recomanem que reserveu la vostra rosa. Les comandes es poden realitzar fins al 16 d’abril, a les 15 h. 

Rosa
4 €/unitat

10 €/3 unitats

Roses 
i llibres

Capsa amb detall 
de hama
Només diponible per al 
sabó Rosa i el sabó 
Drac i rosa
1,5 €/unitat

Llibre
5 €/llibre

Opció per a regal



Segueix-nos a...

www.cipo.cat

Reserva de 
productes

Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració!

Vine a la nostra paradeta a CIPO!

Dijous 22 d’abril, de 9 h a 10 h.
Divendres 23 d’abril, de 9 h a 14 h.

Carrer de l’Himàlaia, 41

Com?

Escriu-nos un correu 
electrònic o truca’ns! 

Ens hauràs d’indicar el 
nom de cada producte 

i les unitats que vols 
reservar. 

cipostas@cipo.cat
93 723 35 99

On?

Podràs recollir la teva 
comanda a la nostra 

paradeta.

Si no pots venir a re-
collir-la llavors, també 
pots venir a buscar-la  
a CIPO de dilluns a di-
vendres, de 9 h a 17 h. 

Quan?

Fins al 21 d’abril, de di-
lluns a divendres, de 

9 h a 17 h.

Recorda que les roses 
naturals només es 

poden encarregar fins 
al 16 d’abril, a les 15 h.

I si no he fet cap 
comanda?

Pots venir igualment a la 
nostra paradeta, perquè 
tindrem productes que 

es podran adquirir sense 
reserva prèvia.
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https://twitter.com/ciposabadell
https://twitter.com/ciposabadell
https://www.facebook.com/ciposabadell
https://www.instagram.com/ciposabadell/
https://www.linkedin.com/company/65749281/
https://twitter.com/ciposabadell

