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Sant Jordi 

Preu: 5 €
Lot de 3, 5 i 10 
roses naturals.
Lots a mida

A El Mercat Social cada any et portem roses allà on vulguis! 

Preu: 5 €
Lots de 5 i 10 
Possibilitat de 
rams a mida.

Preu: 4 €
8 colors variats
I estampat colors 
senyera.

Roses naturals Roses de tela Roses contra
l’oblit
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Sant Jordi 

Preu: 8 €
Lots de 2 i 4 roses
8 colors i estampats.

Preu: 6 €
Bossa de cotó amb  
rosa de roba.

Bossa de roba 
Roses contra 

l’oblit 

Lot
1 rosa 1 Llibre

Preu: 22 €
8 colors i estampats.

Lots de  Roses 
contra l’oblit
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Sant Jordi 

Preu: 200 €

Lot de 50 roses
Comandes a mida a 
partir de 50 unitats.

Preu: 42,80 €

Lot de 8 roses
Roses de tela de sac 
reciclades. 

Roses de tela Roses de tela 
senyera

www.elmercatsocial.cat

Preu: 42,80 €

Lot de 8 roses.
Roses de tela de sac 
reciclades.

Roses de 
galeta



Sant Jordi 

Preu: 10 €
Cistella amb 3 espelmes 
de parafina alimentària.

Preu: 10 €
Cistella amb 3 espelmes 
de parafina alimentària.

Lot Espelmes 
Sant Jordi  II
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Preu: 8 €
Cistella amb 11 sabons 
de glicerina aromàtics.

Cistella de 
sabons aromàtics

Lot Espelmes 
Sant Jordi  I



Sant Jordi 

Preu: 5€

Polsera amb una 
peça en bany de 
plata.Goma elàstica.

Preu: 4 €

Lot de 2 imants. 
Dos models.

Preu: 4 €

Lot de 2 xapes.
Dos models.

Polsera Imants  
Sant Jordi
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Xapes 
Sant Jordi



Sant Jordi 

Preu: 3 €
Targeta amb espai 
per dedicatòria i 
xapa inclosa. 

Preu: 5 € 
Comandes grans 
només per empreses 
abans del 13 d’abril.

Preu: 2 €
Mida: 6,5 x 20cm. 
Cartolina reciclada de 
300 gr. Català o  
castellà.

Targeta Detall 
Flors amb missatge
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Punt de llibre 
solidari

Roses
naturals



Sant Jordi 

Col·lecció 
Bijuteria rosa

Figures 
artesania

Rosa de 
vidre collage

Rosa 
de vidre

Preu: 14 €
Feta de gres. 
Arrecades, 2 
agulles i anell.

Preu: 45 €
Fet de cartró-pedra. 
Lots a mida.

Preu: 6 €
Amb suport de 
fusta.

Preu: 4 €
Amb suport de 
fusta.
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Sant Jordi 

Polsera rosa 
vellut

Polsera rosa 
petitat

Polsera cor

Preu: 6 €

Rosa d’acer i 
goma de velllut 
elàstica.

Preu: 5 €

Rosa d’acer amb 
cordill elàstic.

Preu:  6 €

Polsera amb 
forma de cor i 
cordill elàstic.

Preu: 10 €

Baobab de ràfia 
amb cor. 15 cm.
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Baobab 
amb cor



Sant Jordi 
Llegir mai ha tingut tant valor. 

Descobreix els nostres llibres al web!

Preu: 7 €

La història de com 
van nèixer els arrugats, 
les galetes delicioses 

d’El Rosal.

Preu: 26 €

Més de 100 receptes 
il·lustrades per 

voluntaris i nens amb 
discapacitat d’AIS.

Preu: 14 €

Una visió de la ciutat 
per les persones que 

arriben de fora.

Jo cuino 
tu pintes

La nostra 
Barcelona
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Conte 
els arrugats



Amb la teva compra podràs...

Fer realitat els projectes socials de prop de 30 entitats d’El Mercat 
Social de Voluntaris.cat que fan possible la inserció social i laboral de 
les persones amb especials dificultats.

El Mercat Social ofereix durant tot l’any més de 200 productes i serveis. Hi 
formen part entitats de diversos àmbits: salut, infància i joves, persones 
sense llar, malalts, dones, gent gran, persones amb discapacitat, etc.
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Regala El Mercat Social per Sant Jordi!

www.elmercatsocial.cat
gestiomercat@voluntaris.cat
Telèfon: 93 314 19 00
Matins: De 10 h a 14 h 
Núria Monsalve

ü Consulta tots els nostres productes 
de Sant Jordi al web

ü T’oferim propostes a mida: 
particulars i empreses

ü Comandes fins el 18 d’abril

Informació i comandes:

Una iniciativa de:

Amb el suport de: 


