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PRODUCTES PER

LA SALUT MENTAL

La campanya de Nadal 2021, ara més ECO!

ha estat dissenyada, impresa i manipulada en el 

nostre Centre Especial de Treball Apunts.

Amb l’elecció d’aquests productes i agendes 

estaràs col·laborant amb una societat més justa 

i solidària doncs estaràs generant oportunitats de 

treball a persones amb discapacitat per trastorns 

de salut mental. 

Coneix més a www.cetapunts.org



COL·LECCIÓ NADAL 2021



POSTALS DE NADAL

Felicita les festes de Nadal als teus equips de treball i/o clients amb una tradicional postal de paper reciclat 

de Nadal que té molt valor social.

Es tracta d’una postal de 12x17cm amb il·lustracions nadalenques. Es personalitza la postal amb el logotip 

d’empresa i un text personalitzat. Nosaltres ens encarreguem de preparar-t’ho!

POSTALS RECICLADES DE NADAL - BONES FESTES  
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POSTALS BONES FESTES

Postals reciclades Ecofriendly per a un Nadal 

sostenible i amb valor social. 

MESURA I MATERIAL: 

OFFSET RECICLAT: 120x170mm - 300 gr. 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal 

de la postal.

* Logotip d’empresa en adhesiu rodó per a 

tancament del sobre

* Text personalitzable en la part posterior

* Disponible en català i castellà:

 MODEL REN:

 - Ref: PONADALA6RCAT

 - Ref: PONADALA6RESP

 MODEL CORONA:

 - Ref: PONADALA6CCAT

 - Ref: PONADALA6CESP

Inclou 1 sobre color Kraft i 1 etiqueta adhesiva 
per a tancament del sobre.

No oblidis consultar-nos si vols un disseny personalitzat 
sota pressupost!

FITXA TÈCNICA:
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Dors postal amb espai
per a text personalitzat



POSTAL DE NADAL PLANTABLE

Les millors postals de Nadal tenen dues vides. La nostra proposta és aquesta postal de Nadal de paper 

plantable! Regala-la com a detall als teus equips o clients per a felicitar-los les festes, i quan acabi el Nadal 

la podran plantar!
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POSTAL EN PAPER DE LLAVORS!



FITXA TÈCNICA:
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Espai per a text personalitzat

POSTAL DE NADAL PLANTABLE

Aquesta postal està feta amb una base de paper 

kraft, on podràs incorporar el teu logotip i un 

missatge personalitzat. Damunt trobaràs la postal 

en paper plantable, que incorpora el dibuix d’un 

ren o d’una corona de Nadal. El paper plantable es 

desenganxa i només cal trencar-ho en trossets i 

posar-ho en terra perquè creixi una planta. A més, 

porta un cordill per a poder penjar-la. 

MESURA I MATERIALS: 

BASE KRAFT: 160x220mm - 300 gr.

POSTAL EN PAPER DE LLAVORS: 120x170mm  

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa i el text 

personalitzable a la base de paper kraft. 

* Logotip d’empresa en adhesiu rodó per a 

tancament del sobre

* Disponible en català i castellà:

Inclou 1 sobre color blanc verjurat i 1 etiqueta 
adhesiva per a tancament del sobre.

No oblidis consultar-nos si vols un disseny 
personalitzat sota pressupost!

MODEL REN:

- Ref: PPNAA5RCAT

- Ref: PPNAA5RESP

MODEL CORONA:

- Ref: PPNAA5CCAT

- Ref: PPNAA5CESP



POSTAL QUADRADA DE NADAL PLANTABLE 

La postal de Nadal més original té dues vides. Regala-la com a detall als teus equips o clients per a felicitar-

los les festes, i una vegada hagi acabat el Nadal la podran plantar!
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POSTALS PER A PENJAR PETITES

EN PAPER DE LLAVORS!



FITXA TÈCNICA:
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Aquestes boniques postals quadrades 
en paper de llavors són perfectes 

per a penjar en el teu arbre de 
Nadal, i a més amaguen un missatge 

personalitzat en el seu interior.  

POSTAL QUADRADA DE NADAL PLANTABLE 

Aquesta postal està feta amb una base de paper kraft, 

on podràs incorporar el teu logotip i un missatge 

personalitzat. El paper plantable es desenganxa i 

només cal trencar-ho en trossets i posar-ho en terra 

perquè creixi una planta. A més, porta un cordill per 

a poder penjar la postal de l’arbre de Nadal o d’on 

es vulgui!

MESURA I MATERIALS: 

BASE KRAFT: 111x111mm - 300 gr.

POSTAL EN PAPER DE LLAVORS:  75x75mm 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa i el text 

personalitzable a la base de paper kraft. 

* Logotip d’empresa en adhesiu rodó per a 

tancament del sobre

* Disponible en català i castellà:

Inclou 1 sobre reciclat Kraft, 125 gr. 125x175mm 

i 1 etiqueta adhesiva per a tancament del 

sobre. No oblidis consultar-nos si vols un disseny 

personalitzat sota pressupost!

MODELO RENO:

- Ref: PPNAQRCAT

- Ref: PPNAQRESP

MODELO CORONA:

- Ref: PPNAQCCAT

- Ref: PPNAQCES
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TEST BIODEGRADABLE

El kit de test biodegradable amb bomba de llavors per a plantar és el detall ecològic que més agrada  per a 

tenir un detall sostenible. 

Sorprèn amb el kit de cultiu, conté tot el necessari per a plantar una planta en l’oficina o a casa i 

transmetent valors de responsabilitat social i impacte positiu en el medi ambient.

KIT TEST PLANTABLE AMB LLAVORS
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KIT TEST PLANTABLE AMB LLAVORS

Trobaràs les Instruccions per al seu plantat a 

l’interior de la faixa del test.

MESURA: 
65 (ample)x90 (alt) x80 (base)mm

MATERIALS QUE CONTÉ:

• 1 Test biodegradable

• 1 Torba

• 1 Faixa paper reciclat (Logo personalitzable)

• 1 Bomba de fang amb llavors

Els tests contenen bombes de llavors variades. 

En cas de demanar un sol tipus de llavor per a la 

mateixa comanda els terminis de lliurament poden 

variar segons disponibilitat. 

BOMBES DISPONIBLES:

Flors de colors per a les abelles, julivert, coriandre, 

alfàbrega, calèndula

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la faixa 

del test en el lloc on s’indica. 

 - Ref: MACNAV21CAT

 - Ref: MACNAV21ESP 

FITXA TÈCNICA:

Test

Torba

Bomba
de llavors
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ARBRE NADAL SOBRETAULA ECO GRIS

Decora el saló de casa teva o al teu despatx aquest Nadal amb l’avet de nadal més original.

ARBRE NADAL SOBRETAULA ECO GRIS



FITXA TÈCNICA:
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ARBRE DE NADAL DE SOBRETAULA 

AUTOMONTABLE EN 2 PECES COLOR GRIS 

RECICLAT.

MESURA:

175x145 cm

MATERIALS: 

Cartró gris reciclat 2 mm

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en l’arbre 

de Nadal.

* Logotip d’empresa en adhesiu rodó per a 

tancament del sobre

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: ARBREGRISCAT

 - Ref: ARBREGRISESP

Inclou 1 sobre color Kraft i 1 etiqueta adhesiva 

per a tancament del sobre.

Comanda mínima de 50 unitats.

No oblidis consultar-nos si vols un disseny 

personalitzat sota pressupost!

Es pot personalitzar el 
logotip d’empresa
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ARBRE NADAL SOBRETAULA ECO KRAFT

Decora el saló de casa teva o al teu despatx aquest Nadal amb l’avet de nadal més original.

ARBRE NADAL SOBRETAULA ECO KRAFT



Es pot personalitzar 
el logotip d’empresa

FITXA TÈCNICA:
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ARBRE DE NADAL DE SOBRETAULA 

AUTOMONTABLE EN 2 PECES COLOR KRAFT 

SABLE RECICLAT.

MESURA:

175x145 cm

MATERIALS: 

Cartó Sable de 650 grams 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en l’arbre 

de Nadal.

* Logotip d’empresa en adhesiu rodó per a 

tancament del sobre

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: ARBRESABLECAT

 - Ref: ARBRESABLEESP

Inclou 1 sobre color Kraft i 1 etiqueta adhesiva 

per a tancament del sobre.

Comanda mínima de 50 unitats.

No oblidis consultar-nos si vols un disseny 

personalitzat sota pressupost!
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Tasses nadalenques personalitzades - CORONA

Reduir el nostre ús de gots i materials de plàstic amb aquesta tassa, és un plaer! 

Et presentem les nostres tasses amb il·lustracions nadalenques: la Corona. 

Es pot personalitzar la tassa amb el logotip d’empresa, una frase personalitzada o amb un nom. Nosaltres 

ens encarreguem de preparar-t’ho!

TASSES NADALENQUES PERSONALITZADES - CORONA
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Tasses nadalenques personalitzades - REN

Reduir el nostre ús de gots i materials de plàstic amb aquesta tassa, és un plaer! 

Et presentem les nostres tasses amb il·lustracions nadalenques: el Ren. 

Es pot personalitzar la tassa amb el logotip d’empresa, una frase personalitzada o amb un nom. Nosaltres 

ens encarreguem de preparar-t’ho!

TASSES NADALENQUES PERSONALITZADES - REN



FITXA TÈCNICA:
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TASSES NADALENQUES PERSONALITZADES

Pots usar-la a casa per prendre una beguda calenteta, 

o tenir-la a la feina per no fer servir més gots de 

plàstic i contribuir a la reducció de residus.

MESURA I PES ARTICLE:

Tassa x 9.6 x cm | 8.2 Ø | 320 gr.

MATERIAL: 

Tassa Bornel Blanca de ceràmica de 350 ml de 

capacitat.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa, una frase 

personalitzada (Màx. 15 caràcters) o amb un nom 

a la tassa.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: NA21TASSAREN (model Ren)

 - Ref: NA21TASSACOR (model Coron)

Te l’entregarem dins d’una caixa i amb una 

etiqueta adhesiva del logotip d’empresa per a 

tancament de la caixa.

No oblidis consultar-nos si vols un disseny 

personalitzat sota pressupost!
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KIT ECOFRIENDLY DE NADAL AMB CISTELLA DE MIMBRE ARTESANA

Aquest pack ecològic és ideal per regalar en nadal als teus equips o clients. 

Una mica més sobre el que hi ha dins de la cistella de mimbre petita de 35x19cm:

- Kit d’hort urbà Calèndula: Des de casa o des de la feina inicia el teu hort urbà amb aquest Kit de 
plantació que conté una bomba de llavors de calèndula.

- Llibre de Receptes de Nadal i bolígraf de cartró reciclat: anota els secrets i trucs de les receptes per no 
oblidar res. Tens espai per posar de tot!

* L’entregarem dins d’una caixa de cartró per enviament.

* Disponible en català i castellà: - Ref: KITECOCISCAT - Ref: KITECOCISESP

KIT ECOFRIENDLY APUNTS AMB CISTELLA DE MIMBRE
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KIT ECOFRIENDLY DE NADAL AMB CAIXA

Aquest pack és el mateix que l’anterior però porta una caixa amb una 
etiqueta adhesiva d’el logotip d’empresa per tancament de la caixa. Una mica més sobre el que hi ha dins la 
caixa de 25x20x10cm:

- Kit d’hort urbà Calèndula: Des de casa o des de la feina inicia el teu hort urbà amb aquest Kit de 
plantació que conté una bomba de llavors de calèndula.

- Llibre de Receptes de Nadal i bolígraf de cartró reciclat: anota els secrets i trucs de les receptes per no 
oblidar res. Tens espai per posar de tot!

* Disponible en català i castellà: - Ref: KITECOCAICAT - Ref: KITECOCAIESP

KIT ECOFRIENDLY DE NADAL AMB CAIXA



1. KIT D’HORT URBÀ PLANTABLE 
DE CALÈNDULA:

1. TEST PLANTABLE AMB FAIXA I BOMBA DE 

LLAVORS DE CALÈNDULA:

1 Caixa Kraft 105x118x86mm sense finestra

1 Faixa paper Kraft amb instruccions de plantat

1 Test biodegradable 65x90x80mm

1 Bomba de fang amb llavor calèndula

1 Turba 

2. FLYER INFORMATIU

Targetó flyer amb consells sobre el cultiu i cura de la 

calèndula i les seves múltiples qualitats saludables. 

75X90mm tancat en paper reciclat de 120 grams.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en 

l’etiqueta externa del packaging quan està tancat, 

a la portada del flyer informatiu i en la faixa del 

test en el lloc on s’indica.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: MAHORTCALCAT

 - Ref: MAHORTCALESP

Tria el kit amb la bonica cistella de mimbre o amb la caixa de cartró. 

EL KIT CONTÉ 3 ELEMENTS:
* Es poden comprar els productes per separat.
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FITXA TÈCNICA:



FITXA TÈCNICA:
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Es pot personalitzar el logotip 
d’empresa

2. LLIBRE DE RECEPTES DE NADAL 

En aquest receptari sostenible tindràs espai per a 20 

receptes i cada full trobaràs un espai per:

• Posar nom al teu plat. Enganxar una 

fotografia. Indicar la dificultat, el temps i la 

quantitat d’ingredients. Descriure l’elaboració. 

Posar consells pràctics.

• A la portada podràs posar el teu nom.

El llibre de receptes té mida A5 (148x210mm) en 

format revista grapat.

La coberta és paper Kraft 300 gr. i les pàgines 

interiors de paper reciclat de 90 gr.

PERSONALITZACIONS

* Es pot personalitzar el logotip d’empresa en la 

portada del llibre de receptes de Nadal.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: NKLLBRECAT
 - Ref: NKLLBREESP

3. BOLÍGRAF DE CARTRÓ RECICLAT

Bolígraf de tinta negra, amb mecanisme polsador a 

cos en cartró reciclat de color natural i accessoris en 

color vermell.

FITXA TÈCNICA:



AGENDES I CALENDARIS 2022



AGENDES PER LA SALUT MENTAL

Triant per la teva empresa les agendes i planificadors 

2022 d’Apunts estàs ajudant a generar llocs de treball 

per a persones amb discapacitat per trastorns de salut 

mental. 

També tenim en compte utilitzar materials sostenibles, 

per aquest motiu tots els interiors de les nostres 

agendes estan impresos en paper reciclat procedent de 

boscos sostenibles, i incloem també unes noves portades 

reciclades més sostenibles. 

Coneix més a www.cetapunts.org 
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AGENDES RECICLADES AMB TAPA BUTXACA - A5

Aquest any a les agendes d’Apunts apostem per un any Ecofriendly en el qual volem ajudar 

a crear un estil de vida sostenible amb TIPS fàcils i útils per a tothom.

Per a un món més ecològic i responsable, tot és començar!  
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FITXA TÈCNICA:

AGENDA ECOFRIENDLY 2022

Agenda amb disseny de fulles i branquetes fines 

i elegants en tons suaus que recorda la connexió 

amb la natura.

COBERTES: Paper reciclat gris “Tapa de butxaca”

MESURA: A5 (148x210 mm) 

ENQUADERNACIÓ: Wire-o Negre de metall 

GOMA: Plana Negra

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la 

portada. 

* Disponible en català i castellà:

* Format dels Interiors:

- DIA VISTA - ref. AGEECODIAEM-22
- SETMANA VISTA - ref. AGEECOSEMEM-22

AGENDES RECICLADES AMB TAPA BUTXACA - A5

Les portades de tapes de butxaca
estan encolades per la part 
inferior convertint així les 

cobertes són butxaques on pots 
guardar algun petit document. 
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PORTADETES MENSUALS I PÀGINES ESPECIALS

Aquest any apostem per un any Ecofriendly en la qual volem ajudar a crear un estil de vida més 

sostenible amb TIPS fàcils i útils per a tothom. Per a un món més ecològic, tot és començar! 

A l’iniciar cada mes es troba un TiP a la portadeta per ajudar-te en el teu dia a dia més sostenible.

Contenen calendaris mensuals a l’inici de cada mes amb els dies festius marcats.

A la fi de l’agenda també es troben algunes pàgines per notes i per apuntar contactes.
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DIÀRIA O SETMANAL A5  

TRIA ENTRE DOS INTERIORS EN BLANC I NEGRE

Un dia per pàgina i cap de setmana a pàgina compartida o tota la setmana a doble pàgina.

Els interiors de les agendes: 

 - Contenen hores per posar les cites i calendaris.

 - S’indiquen els festius d’àmbit nacional.

PÀGINES: 

- DIA VISTA: 384 pàgines. 

- SETMANA VISTA: 176 pàgines, en horitzontal o en vertical

PORTADETES MENSUALS I PÀGINES ESPECIALS
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FITXA TÈCNICA:

CALENDARI SOBRETAULA - 2022

PORTADA PLANTABLE!

Calendari de sobretaula reciclat amb la portada 

plantable en paper de llavors.

MESURA: 

140mm (ample) x 150mm (alt)  x 80mm (base)

ENQUADERNACIÓ: 

Wire-o Negre de metall

MATERIAL:

PORTADA: Paper de llavors

INTERIORS: Paper reciclat 120 grams

BASE: Kraft 300gr

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la  

portada i interiors. 

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: CALSOBLLAVCAT

 - Ref: CALSOBLLAVESP

RECICLABLE

CALENDARIS I PLANIFICADORS ECOFRIENDLY



RECICLABLE

FITXA TÈCNICA:
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CALENDARI SOBRETAULA RECICLAT - 2022

Calendari de sobretaula reciclat.

MESURA: 

140mm (ample) x 150mm (alt)  x 80mm (base)

ENQUADERNACIÓ: 

Wire-o Negre de metall

MATERIAL:

Paper reciclat 120 grams. 

BASE: Kraft 300gr

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la  

portada i interiors. 

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: CALSOBRECAT

 - Ref: CALSOBREESP
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FITXA TÈCNICA:

CALENDARI PARET A3 - 2022

Calendari reciclat on cada mes apareix un TIP a la 

portadella per ajudar-te a pensar en el dia a dia més 

sostenible. 

MESURA: 

A3 (420x297 mm) 

ENQUADERNACIÓ: 

Wire-o Negre amb peça per penjar de metall

MATERIAL:

Paper reciclat 160 grams

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la 

portada i interiors. 

També pots personalitzar les 12 imatges mensuals 
horitzontals del calendari, sota pressupost. 

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: CALPARETA3CAT

 - Ref: CALPARETA3ESP

RECICLABLE

CALENDARIS I PLANIFICADORS ECOFRIENDLY



RECICLABLE

FITXA TÈCNICA:

NADAL 2021 | 

CALENDARI PARET A4 REVISTA - 2022

Calendari reciclat en format revista horitzontal on 

cada mes apareix un TIP a la portadella per ajudar-te 

a pensar en el dia a dia més sostenible. 

MESURA: 

Obert: A3 (420x297mm)  Tancat A4 (210x297mm) 

ENQUADERNACIÓ: 

Grapat i amb forat rodó per poder penjar 

MATERIAL:

Paper reciclat 160 grams

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la portada 

i interiors. 

També pots personalitzar les 12 imatges mensuals 
horitzontals del calendari, sota pressupost. 

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: CALPARETA4CAT

 - Ref: CALPARETA4ESP



Completa el teu Kit amb la llibreta Ecofriendly col·lecció 2022

| NADAL 2021

RECICLABLE MATERIAL
ECOLÓGICO

MESURA: 

A5 (148x210 mm)  

ENQUADERNACIÓ: 

Wire-o Negre de metall

MATERIAL:

PORTADA: Paper reciclat 350 grams - INTERIORS: Paper reciclat 90 grams

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la portada.

 - Ref: LLIREA52021CAT 

 - Ref:  LLIREA52021ESP

LLIBRETA A5 RECICLADA



LLEGENDA:

PERSONALITZABLETINTA 
ECOLÒGICA

PLANTABLE MATERIAL
ECOLÒGIC

RECICLABLE



Pots realitzar la teva compra en línia en

www.shopapunts.org

o demanar pressupost a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org

@cetapunts


