
Sant Jordi 2019

Preu: 6 €
Comanda mínima 
de 10 roses.

Cada any et portem la proposta més solidària de consum responsable per a tots els gustos !

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

Preu: 4 €
Fermall amb rosa de 
feltre. Colors vermell, 
blau, beige i rosa.

Roses naturals Roses de tela Roses contra
l’oblit

www.elmercatsocial.cat



Sant Jordi 

Preu: 6 €
Bossa de cotó amb rosa 
de roba de colors blau, 
turquesa, vermell, 
taronja i rosa.

Preu: 2 €
Comanda mínima: 10 
unitats. 
Targeta 
personalitzable.

Preu: 3 €
Paquet de 4 xocolatines
ambt targeta i senyera.
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Bossa de roba 
Roses contra 

l’oblit 

Roses 
Enrotlla’t

Xocolatines
Sant Jordi



Sant Jordi 

Preu: 4,50 € 
Cada rosa s’envia
dins una caixa.

Preu: 42,80 €
Lot de 8 roses
Roses de tela de sac 
reciclades. 

Roses 
de tela

Roses de tela 
senyera
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Preu: 42,80 €
Lot de 8 roses.
Roses de tela de sac 
reciclades.

Rosa de galeta



Sant Jordi 

Preu: 2 € unitat
2 models d’espelmes de 
parafina alimentària.
Comanda mínima: 10 
unitats.

Preu: 8 €
Samarreta de cotó 
100%. 
Talles: 3/4 fins a XL. 

Samarreta 
Sant Jordi
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Preu: 1,50 €
Drac petit i dos cors de 
sabó aromàtic de 
glicerina. 
Comanda mínima: 20 
unitats. 

Pinxons de 
sabons 

Espelmes 
Sant Jordi  



Sant Jordi 

Preu: 3 €
Colors disponibles: 
vermell i groc. 
Mides: 3 cm x  3 cm.

Preu: 5 €
Rosa amb imant i llibreta. 
Ideal per a la nevera o per 
a pissarra metàl·lica.

Rosa de fusta
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Preu: 3 €
Rosa amb goma 
espuma i bloc de notes 
amb imant.

Rosa gomaRosa de feltre



Sant Jordi 

Preu: 5 €
Imant i llibreta ideal per a 
la nevera o per a pissarra 
metàl·lica.

Preu: 2 €
Rosa amb imant i cinta 
senyera. 
Mides: 9 cm x 5,5 cm.

Rosa imant
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Preu: 3 €
Punt de llibre amb goma, 
cor de fusta i boleta. 
Mides: 30 cm x 4 cm.

Punt de llibreLove de fusta



Sant Jordi 

Preu: 5 €
Polsera amb una peça 
en bany de plata.
Goma elàstica
color vermell.

Preu: 3 €
Xapa rodona amb
agulla de 38 mm.
Targeta amb missatge
personalitzable.
Comanda mínima: 50 
unitats.

Preu: 5 €
Conjunt de 4 imants de 
32 mm amb
il·lustracions de Cristina 
Losantos.

Polsera rosa Xapa 
Sant Jordi
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Imant 
Sant Jordi té 
magnetisme



Sant Jordi 

Preu: 3 €
Targeta amb espai 
per a dedicatòria.
Xapa inclosa. 
Comanda mínima:  
50 unitats

Preu: 5 € 
Comandes grans 
només per a empreses 
fins al 10 d’abril.

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

Xapa 
Flors amb missatge
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Punt de llibre 
solidari

Roses
naturals



Sant Jordi 

Preu: 8 €
Roses de ganxet 
elaborades 
artesanalment pel 
Centre especial de 
Treball de la Fundació 
Ilersis a Lleida.

Roses de ganxet
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Rosa i drac Llibreta

Preu: 4,50 €
Rosa i drac elaborats 
artesanalment pel 
Centre especial de 
Treball de la Fundació 
Ilersis a Lleida.

Preu: 5 €
Llibreta amb motius de 
St. Jordi elaborada 
artesanalment pel 
Centre especial de 
Treball de la Fundació 
Ilersis a Lleida.



Sant Jordi 

Rosa de 
vidre collage

Mini llibre 
agulla

Pack 5 roses 
de feltre

Preu: 6 €
Rosa de vidre 
elaborada de 
manera artesanal. 
Amb suport de 
fusta.

Preu: 4 €
Llibre mini amb agulla 
llarga. 
Mides: 9 cm x 2,5 cm. 

Preu: 14 €
Lot de 5 Roses de feltre 
amb agulla i pinça. 
Mida: 5 cm. 
Colors: Vermell i groc.
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Sant Jordi 

Col·lecció 
Bijuteria rosa

Figures 
artesania

Centre 
d’espelmes i 

sabons

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

Preu: 30 €
Fet de cartró pedra. 
Lots a mida.

Preu: 12  €
Centre d’espelmes
i sabons aromàtics. 
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Sant Jordi 
Descobreix les històries úniques que hi ha darrera!

Preu: 7 €
La història de com 
van nèixer els arrugats, 
les galetes delicioses 
d’El Rosal.

Preu: 25€
Més de 100 receptes 
il·lustrades per a 
persones  voluntàries 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’



Sant Jordi 
Descobreix les històries úniques que hi ha darrera! 

Preu: 10 €
Entranyable conte 
solidari on els valors de 
l'amistat i la inclusió hi 
són ben presents.

Preu: 19,95 €
Recull de 3 obres 
gràfiques de Miquel 
Fuster, il·lustrador que va 
viure quinze anys al 
carrer.

Preu: 10 €
Conte infantil amb
activitats per sensibilitzar
la infancia sobre les 
persones desplaçades
que arriben a Europa.
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Conte: 
‘La festa dels 

colors’

‘15 años en la 
calle’

‘La nueva vida 
de Yamala’



Amb la teva compra podràs...

Fer realitat els projectes socials de prop de 35 entitats d’El Mercat Social que fan 
possible la inserció social i laboral de les persones amb especials dificultats.

www.elmercatsocial.cat



Consulta tots els nostres productes i promocions
al web www.elmercatsocial.cat
Comandes fins al 12 d’abril

Informació i consultes
Núria Monsalve, tècnica coordinadora 
d’El Mercat Social
Mail: gestiomercat@voluntaris.cat
Telf: 93 314 19 00 (de 10 a 14h)

Una iniciativa de:

Amb el suport de: 

Sant Jordi 


