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Regals amb valor social



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.
 

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



SABONS Sabó perfumat amb embolcall de sac
Colors: groc, taronja, rosa i verd
Acabat: transparent i opac



Clauer de sabons
Dos sabons perfumats en forma 

de cor lligats amb corda



Sabó perfumat en caixa
Colors: blau i rosa

Etiqueta: enganxada a la caixa o al sabó



Bomba de sabó rodona amb pal
Colors: A escollir

Bombes de sabó amb forma de cor
Dues unitats embossades



ESPELMES Espelma perfumada
Colors: groc, blanc, blau, rosa, lila, taronja i verd
Forma: cub o cilindre



Espelma en forma de pinya
Colors: blanc, groc, beige i marró

CASAMENT DE TARDOR O HIVERN?



Espelma en got de vidre amb tap de  suro
Colors: lila, groc i rosa



LLIBRETES Llibreta mitjana amb portada de paper reciclat 
Mida: 105 mm x 148 mm
Colors: lila, blanc i rosa
Dissenys: flors als laterals o a la part inferiror i superior.



Llibreta petita amb portada de paper reciclat 
Mida: 74 mm x 105 mm
Colors: lila, blanc i rosa
Dissenys: flors als laterals o a la part inferiror i superior.



TARGETES DE TAULA

Targeta de taula de paper reciclat
Colors: lila, blanc i rosa

Dissenys: flors als laterals o a la part inferiror i superior.



SOTAGOTS

Sota gots personalitzats (dues unitats)
Text i dibuix a escollir



Xapa personalitzades
Dissenyem la xapa especialment per a vosaltres!

XAPES



EMBOLCALLS

Bosses
Amb dibuix estampat i lletra a mà 

o amb una etiqueta personalitzada

Sobres
Ideals per a regals petits, 

com les xapes!

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



Contacta amb nosaltres per sol·licitar més informació, demanar un pressupost o concertar una visita!

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

cipostas@cipo.cat

ciposabadell ciposabadell @ciposabadell CIPO SCCL

www.cipo.cat

CONTACTE
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