
CATÀLEG CASAMENTS
CIPO 



CIPO, CREANT OPORTUNITATS
CIPO és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per 
millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o 
trastorn mental i de les seves famílies. Treballem per la integració 
sociolaboral d’aquest col·lectiu a través del nostre Centre Especial 
de Treball, el qual ofereix una oportunitat laboral a una vuitantena de 
persones amb discapacitat intel·lectual; del Centre Ocupacional, que 
atén més de cent persones diàriament; i de les llars residència, on 
resideixen al voltant de trenta persones.

Defensem una societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la 
diversitat, en la qual totes les persones puguin gaudir de la màxima 
autonomia personal possible i ser protagonistes del seu propi 
projecte de vida.
 



Sabons
Marcs

Sotagots 
Punts de llibre

Espelmes
Xapes, miralls i imants

Llibretes
Targetes de taula

Tots els nostres productes han estat elaborats als tallers 
d’artesania del Centre Ocupacional de CIPO. Amb aquests tallers, 
a més de treballar la psicomotricitat fina amb les persones 
usuàries, treballem la seva autonomia: amb el suport de l’equip de 
professionals, són les responsables de tot el procés de creació dels 
productes.

Aquest projecte, a més, genera un impacte social. Organitzem 
tallers d’artesania per a les visites escolars al nostre Centre, 
on les persones usuàries comparteixen els seus coneixements 
amb l’alumnat. La venda de productes al públic, ja sigui amb els 
encàrrecs per a empreses o particulars o amb el muntatge d’una 
paradeta en esdeveniments especials, també ens ajuda a visibilitzar 
la tasca de l’entitat i sensibilitzar la ciutadania.

Tots els diners recaptats de la venda d’aquests productes es 
destinen, íntegrament, a la continuïtat dels tallers d’artesania del 
Centre Ocupacional. 

ARTESANIA PER LA INCLUSIÓ Regals amb valor social
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SABONS

Sabons individuals amb embolcall de sac
Dues mides.
Colors: verd, rosa i taronja.

Pots entregar els sabons grans en aquestes capses!

Sabons de mans neutres perfumats

4 €

Petits: 2,5 €
Grans: 3,5 €
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Tres sabons petits en una capsa personalitzada
Tria el dibuix i el missatge que més t’agradi.

Bossa amb nou sabons 
petits en forma de cor
Personalitza l’etiqueta!

DIBUIXOS FETS PELS USUARIS/ES

3 €

4 €
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MARCS

Marc de fusta 
amb decoracions de Hama

Dos models de núvia i de nuvi.

Les decoracions són fetes amb Hama

8 €



7

SOTAGOTS

Dos sotagots personalitzats
Tria la forma del sotagot 

(rodona o quadrada), el dibuix, 
el text i l’etiqueta. DIVERSOS MODELS

De fusta i folrats de vellut a la part posterior

4 €
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PUNTS DE LLIBRE

Punts de llibre
Cinc models diferents.

Personalitza el missatge!

Pintats a mà amb aquarel·la

1,5 €
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ESPELMES
Espelmes de diferents formes, colors i olors

Espelmes en forma de rosa.
Tria el color que més t’agradi.

Dissenyarem l’etiqueta especialment per a tu!
3 €
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Espelmes petites
Rodona o quadrada? De quin color? Amb quina etiqueta?

2,5 €
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Espelma en recipient de vidre i tap de suro
Disponible en dues mides (gran i petita) 
i en diferents colors. 
Podem personalitzar la teva etiqueta.

Espelma petita en capsa
Tria el color de l’espelma, el dibuix 
i el missatge que més t’agradin!

Grans: 4 €
Petites: 2,5 €

3 €
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XAPES, MIRALLS I IMANTS

1. TRIA EL SUPORT

Xapa Mirall

Obridor Imant

Qualsevol dibuix, foto o text 
pot ser una xapa, un mirall de butxaca, 
un imant o un obridor!
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2. TRIA EL DISSENY I EL MISSATGE

Xapa, mirall, imant o obridor
Totalment personalitzats! 

Tria un dels nostres dibuixos o porta’ns el teu o una foto!
2 €
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LLIBRETES

Llibretes mitjanes
Mida DIN A5, amb fulls blancs. Tenim dos colors diferents de tapes: blanc cru i lila.

Per a les etiquetes, pots triar el dibuix i el missatge que més t’agradi.

Les tapes estan fetes amb paper reciclat que fem nosaltres al Centre Ocupacional.

4,5 €
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Llibretes petites
Mida DIN A6, amb fulls blancs. 

3 €
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Targetes de taula
Oferim diverses 
opcions: escriu 
tu el nom dels 
teus convidats o 
convidades o deixa’ns 
que ho fem nosaltres. 
També podem 
dissenyar etiquetes 
personalitzades!

TARGETES DE TAULA
Amb motius florals, fetes amb paper reciclat

1 €
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PAPERINES

Paperines de paper reciclat
Podem fer-les de diferents colors i decorar-les com més t’agradi. També dissenyem una etiqueta només per a tu.

Entrega l’arròs o els pètals de flors als teus convidats i convidades en aquestes paperines fetes amb paper reciclat.

1,5 €
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EMBOLCALLS
Vols embolicar els regals? Oferim diverses opcions!

Bosses
Amb dibuix estampat i lletra a mà 

o amb una etiqueta personalitzada.

Sobres
Ideals per a regals petits, 
com ara xapes, imants, 

obridors o miralls.

Capsa
Imprimim el 
teu missatge 
a la capsa. 
Ideal per a 
espelmes!

0,5 €

0,75 €

0,25 €



CONTACTE
Contacta amb nosaltres per a més informació, 

pressupost o concertar una visita!

Detalls que marquen la diferència

c. Himàlaia, 41-59
08207 - Sabadell (Barcelona)

#totssomcipo

cipostas@cipo.cat

ciposabadell ciposabadell @ciposabadell CIPO SCCL

MOLTES GRÀCIES!

www.cipo.cat

https://www.facebook.com/ciposabadell
https://www.instagram.com/ciposabadell/
https://www.linkedin.com/company/ciposabadell
https://twitter.com/ciposabadell
mailto:cipostas%40cipo.cat?subject=Regals%20per%20a%20casament
mailto:cipostas%40cipo.cat?subject=Regals%20per%20a%20casament
https://www.facebook.com/ciposabadell
https://www.instagram.com/ciposabadell/
https://twitter.com/ciposabadell
https://www.linkedin.com/company/
mailto:cipostas%40cipo.cat?subject=Regals%20per%20a%20casament
https://cipo.cat/
http://

