
CATÀLEG
Serveis amb valor social



Els productes i serveis que ofereixen les nostres  
entitats són el motor d’El Mercat Social. Amb la compra 

dels productes i serveis fem possible la generació  
d’ingressos per garantir la sostenibilitat econòmica de 
l’entitat i tirar endavant els seus projectes i iniciatives 

socials. Oferir ocupació digna a persones amb especials 
dificultats i/o risc d’exclusió social així com atendre les 
seves necessitats per a millorar la seva qualitat de vida 

són la seva raó de ser. 

Des d’El Mercat Social fem difusió i comuniquem per 
conscienciar del valor social afegit i les avantatges que 
implica el consum conscient dels productes i serveis 

de les entitats i el seu impacte social, econòmic i 
mediambiental al territori i a la comunitat.

 
Us convidem a descobrir la nostra proposta de serveis: 

càtering, regals personalitzats, confecció tèxtil, reformes, 
etc. que de ben segur us pot ser útil i pràctica.
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38 
entitats 
socials

500 
productes i 

serveis oferts

9.000 
persones 
ocupades

+ 700 
persones 

compradores



Càtering Reformes i pintura

Temps lliure  
i benestar

Detalls amb  
valor social

Confecció tèxtil

Destrucció de 
documents

Bugaderia

Catàleg de serveis



 —  5Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

Càtering



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

Els càterings que ofereix EL MERCAT 
SOCIAL estan elaborats amb productes 
de qualitat i proximitat, serveis destinats 
a particulars, empreses i organismes 
públics. Assessorem els clients i adaptem 
el servei a les seves preferències.

Càtering

Esmorzars, pauses per al cafè, dinars o sopars  
a peu dret per a empreses
Menús saludables i adaptats a necessitats alimentàries 
Càtering a mida per a celebracions familiars: 
aniversaris, casaments, comunions...
Càtering per a esdeveniments d’empreses, entitats o 
organitzacions

·

·
·

·



Salta Càtering de la Fundació Ared

Salta Càtering neix el 2006 per iniciativa 
de la Fundació Ared, amb l’objectiu d’oferir 
una oportunitat laboral a persones que 
s’han format en els cursos d’ajudant de cui-
na de l’entitat i  que es troben en situació 
de risc d’exclusió social. La incorporació al 
mercat laboral es fa mitjançant processos 
d’acompanyament personalitzats i estructu-
res adaptades a les seves necessitats.

Càtering ÉsBo de la Fundació Rubricatus

Càtering ÉsBo és el servei de càtering 
de Tesiprat Serveis, el centre especial de 
treball (CET) de la Fundació Rubricatus, 
una entitat que acompanya persones adul-
tes amb discapacitat intel·lectual per tal 
que puguin desenvolupar el seu projecte 
de vida autònoma a través de propostes 
sociolaborals i d’empoderament personal 
alineades amb les seves capacitats i la 
seva diversitat funcional.

Càtering El Coro d’ECOSOL

El servei de Càtering El Coro és una inici-
ativa d’economia social que proporciona 
oportunitats formatives i laborals a perso-
nes que passen per una situació socio-
econòmica complicada. La iniciativa està 
gestionada per Ecosol, empresa d’inserció 
social de Càritas Girona.
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Gastronomia Solidària de la Fundació 
Canpedró

Gastronomia Solidària és un servei de cà-
tering especialitzat de la Fundació Canpe-
dró i té com a objectiu promoure la inserció 
laboral, a més de ser un servei essencial 
per dur a terme els projectes socials de 
l’entitat. Fundació Canpedró neix amb la 
voluntat d’atendre persones en situació de 
vulnerabilitat, fonamentalment gent gran, 
famílies i infants.

Càtering Cuina Justa de la Fundació 
Cassià Just 

L’empresa d’economia social Cuina Justa 
ofereix un servei de càtering per a esde-
veniments, a més d’elaborar menús per a 
empreses o escoles, oferir producte per a 
la cinquena gamma i gestionar menjadors. 
Cuina Justa està vinculada a la Fundació 
Cassià Just, i juntes treballen per la inserció 
laboral de persones en una situació de fragi-
litat en el sector de la gastronomia.
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Detalls amb valor social



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

Lots gastronòmics a mida
Obsequis per a equips
Detalls per a esdeveniments i celebracions
Lots de Nadal 

EL MERCAT SOCIAL ven productes 
sostenibles i de caràcter social. Són 
detalls personalitzables que poden 
servir d’obsequis per a una gran varietat 
d’ocasions i es poden comprar a l’engròs.

Detalls amb valor social

·
·
·
·



Sabonets artesanals, naturals i fets a mà

Detalls per Sant Jordi i Nadal

Lots gastronòmics

Detalls a mida: bosses amb logotip, 
displays per a actes, llibretes, etc.
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Reformes i pintura



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

· Obres menors, pintura i reformes
· Rehabilitació i manteniment d’espais  
  industrials, oficines, residències i llars 
· Projectes i feines d’electricitat
· Pintura industrial i decorativa
· Creació de mobiliari a mida
· Instal·lacions de fusteria i ebenisteria
· Feines i projectes de lampisteria

EL MERCAT SOCIAL també ofereix serveis 
de reformes integrals, de manteniment 
d’edificis i habitatges, així com serveis 
de pintura per a empreses, particulars, 
entitats, institucions i Administració 
pública.

Reformes i pintura



CET Mansol Projectes, SL

Mansol Projectes, SL és una empresa de 
serveis, principalment industrials, constitu-
ïda com a centre especial de treball (CET). 
Operativa des de l’any 1999, ofereix llocs 
de treball a persones en situació d’exclusió 
social i amb discapacitat física per possibi-
litar-los la reinserció laboral i social. 

Art Reformes de Tallers ArtIntegrat

ArtIntegrat, SL és una empresa d’inserció 
sociolaboral i ofereix diversos serveis rela-
cionats amb la reforma, el manteniment i 
la rehabilitació de diferents espais. També 
ofereix productes elaborats als seus tallers 
d’artesania. ArtIntegrat treballa especial-
ment amb persones joves en risc d’exclu-
sió social. 
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Confecció tèxtil



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

· Peces de roba i creacions tèxtils  
  (fundes per a ordinadors, bosses corporatives, etc.)
· Roba de llar, de cuina...
· Reparació i reciclatge de texans
· Productes tèxtils fets amb materials reciclats i sostenibles
· Confecció de mascaretes tèxtils 

A EL MERCAT SOCIAL trobaràs serveis 
de confecció tèxtil d’entitats socials 
que cuiden els materials, els dissenys i 
l’elaboració artesanal. Els productes es 
poden personalitzar segons les necessitats 
concretes de cada client.

Confecció tèxtil



Salta Confecció de la Fundació Ared

Salta Confecció és una empresa de la 
Fundació Ared que ofereix peces de roba 
confeccionades per persones en risc d’ex-
clusió social que s’han format en cursos 
de l’entitat. Des de fa 20 anys, la Fundació 
Ared treballa per la reinserció laboral. 

Back to Eco de l’Associació By My Eco

Back to Eco és una marca social impulsa-
da per l’Associació By My Eco, on perso-
nes en risc d’exclusió a Barcelona cusen 
a mà nous productes a partir de texans 
postconsum.

Associació Didal
 

L’Associació Didal és una iniciativa d’eco-
nomia social i solidària nascuda al Prat 
de Llobregat impulsada per un grup de 
dones que ofereixen serveis de confecció 
industrial i també encàrrecs a particulars. 
Reben el suport del Centre de Promoció 
Francesc Palau.
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Dona Kolors de les Germanes Oblates

Dona Kolors és un projecte tèxtil d’empre-
nedoria social impulsat per dones que ofe-
reix tot tipus de peces de roba de confecció 
i també treballa per a tercers. Ofereix una 
oportunitat laboral i econòmica a dones en 
situació d’exclusió social i està promogut a 
Barcelona per les Germanes Oblates.

Productes Sentit de la Fundació Aspasim

La Fundació Aspasim elabora els produc-
tes Sentit, peces tèxtils d’ús domèstic, com 
ara draps i davantals, brodats a mà per 
persones amb discapacitat intel·lectual 
greu als tallers ocupacionals de l’entitat. 

Projecte Tèxtil D-Fènix del Centre 
de Promoció Francesc Palau

El Projecte Tèxtil D-Fènix està basat en el 
model d’economia circular: mitjançant la 
reutilització i el reciclatge de teixit tèxtil es 
creen i comercialitzen nous productes com 
motxilles o bosses. Així s’obren oportuni-
tats a dones en risc d’exclusió i s’afavoreix 
la seva inserció laboral. 
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Taller de confecció d’Ecosol

El taller de confecció d’Ecosol produeix 
bosses i complements de moda a través 
de la reutilització de diferents materials. 
La seva missió és generar oportunitats per 
a persones en situació de vulnerabilitat 
social, perquè puguin integrar-se al mercat 
laboral ordinari i incorporar-se a la societat 
de manera autònoma i participativa. 

Associació de Treballs d’Atenció  
a les Persones (ATAP)

El taller d’ocupació terapèutica d’ATAP 
elabora productes de decoració per a la 
llar. L’objectiu d’aquest taller és atendre i 
donar feina a persones afectades de dis-
minució física i/o psíquica, que estan en 
edat laboral. 

Fundació Portolà

El servei de confecció de la Fundació Por-
tolà ofereix productes d’elaboració pròpia 
i també promocionals com ara uniformes i 
bosses. L’objectiu principal de la Fundació 
és atendre les necessitats d’integració so-
cial i laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual mitjançant la creació de llocs 
de treball.
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Temps lliure i benestar



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

· Espectacles familiars, tallers infantils  
  i animacions musicals
· Espectacles culturals: circ, contes, pallassos, animació  
  amb aigua i sense, titelles, màgia, teatre, teatre social,   
  música tradicional i tallers
· Organització d’espectacles a mida
· Serveis de quiromassatges i massatges

EL MERCAT SOCIAL ofereix un servei 
exclusiu d’activitats d’oci i benestar per a 
grups, escoles, famílies i empreses, amb 
l’objectiu de gaudir del temps lliure i, al 
mateix temps, col·laborar donant suport a 
una iniciativa social a casa nostra. 

Temps lliure i benestar



Fundació La Roda

La Fundació La Roda està especialitzada 
en l’organització i gestió d’espectacles, acti-
vitats culturals, socials, educatives i de lleu-
re. Tots els beneficis obtinguts en les pro-
gramacions contractades amb la Fundació 
La Roda estan destinats a projectes socials 
i culturals que l’entitat promou a Catalunya.

Associació de Laringectomitzats de Lleida

L’Associació de Laringectomitzats de Lleida 
ofereix servei de quiromassatge terapèutic, 
reflexologia i massatge facial. És una enti-
tat de voluntariat sense ànim de lucre que 
té com a missió la rehabilitació integral de 
persones afectades de càncer de laringe, 
laringectomitzades i traqueotomitzades.

Catàleg de Serveis d’El Mercat Social > Temps lliure i benestar
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Destrucció de documents



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

· Destrucció certificada de documentació
· Destrucció de documents en paper 
  i/o en format digital
· Serveis puntual o esporàdic

EL MERCAT SOCIAL ofereix el servei de 
destrucció certificada de documentació 
confidencial per a empreses i institucions.

Destrucció de documents



CET Mansol Projectes, SL

Mansol Projectes, SL ofereix un servei de 
destrucció de documents. És una empresa 
de serveis, principalment industrials, cons-
tituïda com a centre especial de treball 
(CET). Operativa des de l’any 1999, ofereix 
llocs de treball a persones en situació d’ex-
clusió social i amb discapacitat física per 
possibilitar-los la reinserció laboral i social. 
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Bugaderia



Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

· Servei de bugaderia industrial amb
  rentat i planxat industrial 

EL MERCAT SOCIAL disposa de servei de 
bugaderia industrial amb rentat i planxat 
de roba plana i de forma. El servei està 
adaptat a tot tipus d’empreses del sector de 
l’hostaleria així com a entitats, residències, 
centres esportius i altres organitzacions i 
empreses que ho sol·licitin.

Bugaderia



Bugaderia Aspasim

La Fundació Aspasim ocupa persones 
amb discapacitat intel·lectual greu a través 
d’un taller de bugaderia industrial, que 
dona servei als propis pisos de l’entitat i a 
organitzacions externes.
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Catàleg de Serveis d’El Mercat Social

Per a qualsevol consulta i informació: 
Núria Monsalve, tècnica coordinadora  
d’El Mercat Social

Federació Catalana de Voluntariat Social 
gestiomercat@voluntaris.cat
www.elmercatsocial.cat

Continguts i disseny gràfic:

Amb la col·laboració de: Formem part de:

Seguiu-nos a:

      /ElMercatSocial   

     @ElMercatSocial

     @el.mercat.social

Gràcies per implicar-vos a l’impacte social 

la sembra
agència de comunicació social

https://www.facebook.com/ElMercatSocial
https://twitter.com/ElMercatSocial
https://www.instagram.com/el.mercat.social/
https://voluntaris.cat/


Una iniciativa de la Federació Catalana de 
Voluntariat Social (FCVS) nascuda el 2013 per 

promoure la cultura de l’economia social i 
solidària, el consum responsable, la solidaritat 

i l’acció voluntària en aquest àmbit.


