
 
compra

sostenible

Complements per a
l'organització dels teus

objectes personals i idees
pràctiques per als teus

trajectes 
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viatge i oci

llar

merchandising

Una gamma d'articles
pensats per a facilitar

l'organització i la practicitat
en la teva llar

Propostes enginyoses amb
material recuperat per a

afegir valor social a la teva
imatge corporativa

Alternatives a les bosses d'un sol
ús perquè cada compra ajudi a

reduir el consum de plàstic.

Treballem de manera creativa per a convertir els residus en recursos i les capacitats de les persones
 en possibilitats d'accés a una millor qualitat de vida.

Elaborem la nostra línia de productes propis, realitzem produccions per encàrrec, capacitem tècnicament i oferim oportunitats laborals.
Revalorem, optimitzem i infonem entusiasme: posar-se en acció, emprendre i reinventar-se.



 

merchandising
Sorprèn els teus clients amb obsequis realitzats sota criteris
d'economia social i circular. Transforma els teus propis residus en
recursos i desenvolupa amb nosaltres la idea que més s'ajusti a les
teves necessitats. 
Inverteix en RSC i promou iniciatives transformadores.
Contacta'ns, explica'ns i junts ens posem en marxa!



Moneder i necesser pla

PVC banderola publicitària recuperada, cinta de
polipropilè i cremalleres provinents de donacions
10x10 i 20x15 cm

Tote bag

PVC banderola publicitària/tèxtil recuperat / tèxtil
recuperat
50x40x20 cm

Funda de llibreta

PVC banderola publicitària recuperada, cinta de
polipropilè 
35x25cm

Bosses amb cordó

Tèxtil recuperat
30x35 cm i 20 x 25 cm



Funda d' ordinador/tablet

Moqueta ferial recuperada
30x25 cm i 25 x 18 cm

Targeter moqueta

Moqueta ferial recuperada
30x25 cm i 25 x 18 cm

Funda multiús

Moqueta ferial recuperada/PVC banderola
publicitaria
8 x 18 cm

Estoig moqueta

Moqueta ferial recuperada
50x40x20 cm

Pots triar alguna de les opcions de materials que tenim o aprofitar les de la teva pròpia organització, consulta'ns!!



 

compra
sostenible
Milions de bosses de plàstic
generen deixalles que contaminen
el nostre ecosistema.
Davant aquesta situació ens
sumem a la iniciativa per a reduir el
seu consum en els establiments
comercials i proposem algunes
alternatives per a realitzar la
compra de manera més sostenible.
Cistelles que aguanten pes i són
resistents als líquids, packs de
bosses lleugeres per a productes a
granel o bosses multiús perquè
sempre les tinguis a mà.



Cabàs Mercat

PVC banderola publicitària recuperada i cinta de
polipropilè.
50x40x20 cm

Pack de bosses granel

PVC banderola publicitària/tèxtil recuperat
30x25 cm i 25 x 20 cm

Prat sostenible lila 

Bossa lleugera

tèxtil recuperat
50x40x20 cm

Necesser compra

PVC banderola publicitària/tèxtil recuperat
30x25 cm i 25 x 18 cm



 

llar
Fomentem l'organització i la practicitat, perquè són claus a l'hora
d'optimitzar el nostre temps, que és un dels nostres recursos més
valuosos. Pensem en una línia d'objectes molt senzills que ajudin a

posar ordre en la llar i tenir sempre a mà allò que necessites



Pack de caixes organitzadores amb nansa

PVC banderola publicitària recuperada i cinta de
polipropilè.
50x30x25 i 25x25x25

Set de 3 caixes organitzadores origami

PVC banderola publicitària/tèxtil recuperat
20x 20x20cm/ 15x15 x15 i 10x10x0cm

Davantal de cuina

PVC banderola publicitària

Estovalles individuals

PVC banderola publicitària
50x 40 cm



 

Una línia pensada per a les teves
necessitats del dia a dia, per  anar al
treball, de vacances, caminant, amb
bici, amb cotxe...
Aportem circularitat a l' entorn
quotidià i t' ho posem fàcil perquè
trobis el producte que et vagi millor!

viatge i oci



Bossa diària

Tèxtil recuperat
45x30x15 cm

Cistelles organitzadores

Tèxtil recuperat
20 cm alto x 20 cm diámetro i 15 cm alto x 15 cm
diámetro

Necesser amb nanses

PVC banderola publicitària recuperada
25x20x15cm 

PVP                                           

Catifa multiús

PVC banderola publicitària
75x75 cm i

PVP                                 



Organitzador per al cotxe

PVC banderola publicitària
50x65 cm

Protector de seient per al cotxe

PVC banderola publicitària/tèxtil recuperat
105x48 cm 

Bossa amb butxaques XL

PVC banderola publicitària
55x40x25 cm

Bossa amb butxaques M

PVC banderola publicitària
40x25x20 cm



Troba'ns a :

 

www.cpsfrancescpalau.cat

www.elmercatsocial.cat

dfenixel prat

d-fènix@cpsfrancescpalau.cat

Centre de Promoció Social Francesc Palau

C/Cadaqués 2-16 2da Planta

08820 El Prat de Llobregat 

 Tel. 933793631

 

 

 

 

 
amb el suport de


