
NADAL
2022



PRODUCTES PER

LA SALUT MENTAL

La campanya de Nadal 2022 ara més ECO!

ha sigut 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 perquè estaràs generant oportunitats de 

treball a persones amb discapacitat per trastorns 

de salut mental.

Coneix més a www.cetapunts.org



COL·LECCIÓ NADAL 2022



POSTAL A5 DE NADAL PLANTABLE 

Aquest model de postal té una segona vida! Te la presentem solament en paper de llavors plantable, per a 

donar-li encara més protagonisme després de regalar-la.
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POSTAL PLANTABLE AMB ESTAMPAT

EN PAPER DE LLAVORS!



NADAL 2022 |

FITXA TÈCNICA:

POSTAL PLANTABLE AMB ESTAMPAT

Aquesta postal està feta amb paper de llavors, on 

podràs incorporar el teu logotip. El paper plantable 

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

i regar-ho perquè creixi una planta.

MIDA I MATERIALS: 

POSTAL EN PAPEL DE LLAVORS:  148x210mm 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip de l’empresa.

* Logotip d’empresa en adhesiu rodó per a 

tancament del sobre.

* Disponible en català i castellà.

Inclou 1 sobre reciclat Kraft, 162x229mm i 

1 etiqueta adhesiva per a tancar del sobre. 

No oblidis consultar-nos si vols un disseny 

personalitzat sota pressupost!

MODEL ESP:

- Ref: PPNA5EESP

MODEL CAT:

- Ref: PPNA5ECAT



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 un Nadal 

sostenible i amb valor social. 

MIDA I MATERIAL: 

OFFSET RECICLAT:  120x170mm - 300 gr.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en el 

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.

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 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 PENJAR PETITES 

EN PAPER DE LLAVORS!
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FITXA TÈCNICA:

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!

MIDA 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 en 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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Tasses nadalenques personalitzades

Reduir el nostre ús de gots i materials de plàstic amb aquesta tassa és una passada! 

Et presentem les nostres tasses amb il·lustracions nadalenques. 

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

encarreguem de preparar-te-la!

TASSES NADALENQUES PERSONALITZADES
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FITXA TÈCNICA:

TASSES NADALENQUES PERSONALITZADES

Pots usar-la a casa per a prendre’t una beguda 

calenteta, o tenir-la a la feina per a no fer servir més 

gots de plàstic i contribuir a la reducció de residus.

MIDES I PES:

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 Corona)

- Ref: NATASSAEST (model Estampat)

Te la lliurarem 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!

El teu
logo
aquí
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LLAPIS AMB SEGONA VIDA

Què hi ha de millor que no generar residus una vegada acabem d’utilitzar un llapis? Poder-ho plantar! Sí, 

ho has llegit bé :) Et presentem aquest llapis plantable amb llavors de xia. Podràs usar el llapis de manera 

convencional, i quan l’hagis acabat, plantar-lo per a donar-li una nova vida. 

En l’extrem del llapis trobaràs una càpsula amb llavors de xia. Posa el llapis a la terra amb la càpsula a 

l’interior de la terra, i cuida del test, mantenint la terra humida. Naixerà una nova planta!

LLAPIS PLANTABLE AMB LLAVORS DE XIA
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LLAPIS PLANTABLE AMB LLAVORS DE XIA

Trobaràs tota la informació de com plantar el llapis 

amb llavors en la faixa que incorpora el llapis.

MIDA: 
70 x 220 mm

MATERIALS QUE CONTÉ:

• 1 llapis plantable

• 1 faixa

Aquest és un llapis “bee friendly”, perquè la xia 

és una planta que afavoreix la pol·linització, de 

manera que encara ajudes més al medi ambient, 

ja que contribueixes al fet que neixin més plantes 

a part de la teva!

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en la 
faixa color Kraft.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: LLPECOCAT

 - Ref: LLPECOESP 

FITXA TÈCNICA:
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PLANTA LLAVORS I CUIDA EL PLANETA

Un detall ben dolç per a complementar qualsevol regal! I a més, amb ànima sostenible: la nostra bomba de 

llavors en caramel! Enguany, regala vida.

BOMBA DE LLAVORS “BEE FRIENDLY“
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BOMBA DE LLAVORS “BEE FRIENDLY“

Trobaràs les instruccions de plantat en l’etiqueta 

del caramel: simplement has de posar-la en terra i 

mantenir-la humida perquè fl oreixi.

MIDA: 
3 cm aprox.

MATERIALS QUE CONTÉ:

• 1 bomba de llavors

Aquesta bomba de llavors és beefriendly perquè 

conté llavors de fl ors mel·líferes: són un tipus de 

fl ors de colors que afavoreixen la pol·linització, per 

la qual cosa contribueixen a fer un món més verd.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en 

l’etiqueta..

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: BSBEECAT

- Ref: BSBEEESP 

FITXA TÈCNICA:
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FOMENTA L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

Ideal per a foodies i per a persones que volen compartir totes les seves receptes!

Amb aquest llibre de receptes podràs recopilar els trucs dels menjars més deliciosos, per a no perdre detall 

i passar les receptes entre família i amistats.

LLIBRE DE RECEPTES NADAL
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LLIBRE DE RECEPTES

Receptari amb espai per a recopilar tota la 

informació necessària en la cuina.

MIDA I MATERIALS: 

Portada Kraft 300gr

Mida tancat: 148x210mm (A5)

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el receptari amb el logotip 

d’empresa en la portada.

Disponible en català i castellà               

 - Ref: NKLLBRECAT

 - Ref: NKLLBREESP

No oblidis consultar-nos si vols un disseny 

personalitzat sota pressupost!

FITXA TÈCNICA:
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KIT ECOFRIENDLY DE Nadal

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

- Llapis plantable amb llavors de xia: En l’extrem del llapis trobaràs una càpsula amb llavors de xia. Posa 

el llapis en a la terra amb la càpsula a l’interior de la terra, i cuida del test.

- Llibre de Receptes de Nadal i bolígraf de cartó reciclat: anota els secrets i trucs de les receptes per a 

no oblidar res. Tens espai per a posar de tot!

* Disponible en català i castellà: - Ref: KITRENACAT - Ref: KTIRENAESP

KIT RECEPTES NADAL AMB LLAPIS PLANTABLE
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FITXA TÈCNICA:

El llibre de receptes té mida A5 (148x210mm) en format revista engrapat. 

La coberta és paper Kraft 300 gr. i les pàgines interiors de paper reciclat de 90 gr. 

El llapis és “bee friendly”, perquè la xia és una planta que afavoreix la pol·linització, de manera que encara 

ajudes més al medi ambient, ja que contribueixes al fet que neixin més plantes a part de la teva! 

Funda llapis: 70 x 220 mm

PERSONALITZACIONS

* Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la portada del llibre de receptes de Nadal. 

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: NKLLBRECAT
 - Ref: NKLLBREESP

KIT LLIBRE DE RECEPTES 

DE NADAL + LLAPIS 

PLANTABLE DE XIA

En aquest receptari sostenible tindràs 

espai per a 20 receptes i a cada full 

trobaràs un espai per a: posar nom al 

teu plat, pegar una fotografi a, indicar 

la difi cultat, el temps i la quantitat 

d’ingredients, descriure l’elaboració i 

posar consells pràctics.



AGENDES I CALENDARIS 2023



AGENDES PER LA SALUT MENTAL

Triant per a la teva empresa les agendes i planifi cadors 

2022 de 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 en www.cetapunts.org
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AGENDES “BEEFRIENDLY” KRAFT - A5

Aquest any en les agendes de Apunts volem parlar sobre la sostenibilitat i la mentalitat d’equip 

amb el qual treballen les abelles. En la portadeta de cada mes trobaràs una refl exió o consell sobre 

el món de les abelles, que contribueixen a crear un món més verd.
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FITXA TÈCNICA:

AGENDA “BEEFRIENDLY” 2023

Agenda amb disseny d’abelles i fl ors, sobre base kraft, que ens 
inspira en el treball en equip i la connexió amb la naturalesa.

COBERTES: Paper kraft 300gr  “Tapa de butxaca”

MIDA: A5 (148x210 mm)

ENQUADERNACIÓ: Wire-o Daurat de metall

GOMA: Plana Negra

PERSONALITZACIONS

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

* Disponible en català i castellà

* Format dels interiores:  Dia vista i Setmana vista

 - SEMANA VISTA   - DIA VISTA

 Ref: AG23SVCAT   Ref: AG23DVCAT  

 Ref: AG23SVESP   Ref: AG23DVESP

AGENDES “BEEFRIENDLY” KRAFT - A5

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

cobertes en butxaques on pots 
desar algun petit document.
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TIPS PORTADETES MENSUALS

Aquest any parlem sobre la sostenibilitat i la mentalitat d’equip amb el qual treballen les abelles.

A l’inici de cada mes trobaràs una refl exió o consell sobre el món de les abelles, que contribueixen a crear un 

món més verd. Contenen calendaris mensuals a l’inici de cada mes amb els dies festius marcats. Al fi nal de 

l’agenda també es troben algunes pàgines per a notes i per a 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 en pàgina compartida o tota la setmana a doble pàgina.

Els interiors de les agendes: 

 - Contenen hores per a col·locar 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

TIPS PORTADETES MENSUALS
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FITXA TÈCNICA:

CALENDARI SOBRETAULA PLANTABLE - 2023

Calendari de sobre taula plantable en papel de 

semillas “Bee Friendly“ amb fl ors silvestres de 

colors variats.

MIDA: 

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

ENQUADERNACIÓ: 

Wire-o Negre de metall

MATERIAL:

Paper de llavors

BASE: Kraft 300gr

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en la 

portada

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: CALSOBLLAVCAT

 - Ref: CALSOBLLAVESP

RECICLABLE

CALENDARIS I PLANIFICADORIS ECOFRIENDLY
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FITXA TÈCNICA:

CALENDARI PARET A3 - 2023

Calendari reciclat on a cada mes apareix una 

refl exió sobre les abelles, el seu treball en equip i la 

seva acció en l’ecosistema.

MIDA: 

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 en 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



RECICLABLE
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FITXA TÈCNICA:

CALENDARI PARET A4 REVISTA - 2023

Calendari reciclat en format revesteixi horitzontal una 

refl exió sobre les abelles, el seu treball en equip i la 

seva acció en l’ecosistema.

MIDA: 

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

ENQUADERNACIÓ: 

Engrapat i amb forat rodó per a poder penjar-ho.

MATERIAL:

Paper reciclat 160 grams

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en 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
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KIT BEEFRIENDLY

Planifi cació i sostenibilitat en un sol kit! Aquest kit és una proposta de valor per a facilitar 

l’organització del treball i a més conscienciar sobre la importància de cuidar el medi ambient. Un 

kit amb una agenda a personalitzar amb el logotip de l’empresa i també amb una bomba de llavors. 

L’agenda presenta les abelles com a model a seguir quant a treball d’equip, i la bomba de llavors és la 

nostra aportació a elles, ja que són llavors de fl ors beefriendly.
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FITXA TÈCNICA:

KIT BEEFRIENDLY

Agenda amb disseny d’abelles i fl ors, sobre base kraft, que ens inspira 

en el treball en equip i la connexió amb la naturalesa + bomba de 

llavors, de la qual trobaràs les instruccions de plantat en l’etiqueta del 

caramel: simplement has de posar-la en terra i mantenir-la humida 

perquè fl oreixi.

MATERIALS

Agenda

COBERTES: Paper kraft 300gr  “Tapa de butxaca”

MIDA: A5 (148x210 mm)

ENQUADERNACIÓ: Wire-o Daurat de metall

GOMA: Plana Negra

Bomba de llavors

3cm Ø aprox.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la portada de l’agenda i en 

l’etiqueta de la bomba de llavors.

* Disponible en català i castellà

* Format dels Interiors de l’agenda: Dia vista i Setmana vista
 - SEMANA VISTA   - DIA VISTA

 Ref: KITBEESVESP   Ref: KITBEEDVESP

 Ref: KITBEESVCAT   Ref: KITBEEDVCAT

KIT BEEFRIENDLY



LLEGENDA:

MATERIALPLANTABLE RECICLABLETINTA PERSONALITZABLE
ECOLÒGICA ECOLÒGIC



Pots realitzar la teva compra online a

www.shopapunts.org

o demanar pressupost a

comercial@cetapunts.org

@cetapunts


