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www.ampans.cat
impremta@ampans.cat
scorbatera@ampans.cat

Ctra.Manresa-Santpedor 4,4 
08251 Santpedor
Tel.: 93 827 23 00
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Arts gràfiques forma part del Centre Especial de Treball 
d’Ampans, 
L’objectiu de l’activitat comercial és generar oportunitats de 
formació, ocupació i treball per a les persones amb disca-
pacitat intel·lectual, física o sensorial, malaltia mental i risc 
d’exclusió. El nostre és un projecte social que ofereix a les 
empreses serveis i productes de qualitat, compromesos amb 
el desenvolupament local (proximitat) i oferint una atenció 
personalitzada i cuidada envers el client. Entenem la relació 
amb el client com l’oportunitat de complir  la nostra missió, 
i l’actitud dels nostres professionals està compromesa amb 
els valors i la conducta ètica que promou AMPANS en tota 
la seva gestió. 

Qui som?

Què fem?
Serveis Integrals en Arts Gràfiques i distribució que englo-
ben tots els acabats especials, des de la creació de la idea 
fins al seu lliurament.

Serveis
•  Preimpressió: Disseny i maquetació, Assessorament so-

bre suport 
• Impressió: Digital, Òfset, Serigrafia plana i cilíndrica, Re-

prografia, Tampografia, Estampació tèxtil i transfer
• Packaging i manipulació
• Emmagatzematge i Distribució: 
• Rotulació: plafons, vinils de tall, Roll-up, Photocall...
• Màrqueting promocional, marxandatge i decoració ob-

jectes tridimensionals: bolígrafs, clauers, peces indus-
trials...

• Roba estampada: uniformes, roba esportiva, maletins, 
paraigües...

ARTS GRÀFIQUES ARTS GRÀFIQUES3 3
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LA SELVA DEL CAMP
Pol. Ind. Mil·lènium
Av. de l’Alumini, 2
43470 La Selva del Camp
Tel. 977 84 49 51
Fax 977 84 49 61

MONTBLANC
C/ Josep M. Poblet, 1

43400 Montblanc
Tel. 977 86 12 61
Fax 977 86 07 76

http://aprodisca.org
aprodisca@aprodisca.org    

Entitat sense afany de lucre

Des del nostre servei d’arts 
gràfiques oferim a les em-
preses i particulars.D
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APRODISCA (Associació Pro Persones amb Disminució Psí-
quica de la Conca de Barberà) som una entitat social, sense 
ànim de lucre i declarada d’utilitat pública especialitzada en 
la prestació de serveis per a persones amb discapacitat. Va 
ser creada l’any 1983 i comptem amb una llarga trajectòria 
en promoure i gestionar, recursos i programes en l’àmbit de 
la integració social i laboral.

Actualment, APRODISCA ofereix diàriament respostes i ser-
veis laborals i terapèutics a 232 persones amb discapacitat 
i comptem amb un equip professional de 95 treballadors.

Qui som? Què fem?
• Disseny gràfic: Des de la idea fins a la materialització. 

Acompanyem al client en el recorregut creatiu i concep-
tual dels seus projectes, proposant solucions a mida de 
les seves necessitats.

• Impressió digital: ideal per a projectes de baix volum i 
terminis d’entrega curts, ja que un dels avantatges que 
ofereix és la disponibilitat gairebé immediata dels impre-
sos. Un dels valors afegits que ofereix la impressió digi-
tal és la personalització del producte (permet imprimir 
una sola unitat de cada original).

• Impressió offset: ideal per a grans tiratges i permet un 
ventall més ampli de possibilitats (quadricromies, tintes 
directes, vernissos... amb un resultat d’alta qualitat).

• Diferents tipus de paper: podem imprimir en paper reci-
clat, offset, estucat brillant o mat, cartolina gràfica, etc... 

Productes
Des del nostre servei d’arts gràfiques oferim a les empreses 
i particulars solucions en:

•  Imatge corporativa: Creació de logotips i identitat cor-
porativa 

•  Papereria corporativa: targetes, sobres, papers de car-
ta, carpetes...

•  Fulletons i material publicitari: oferim diferents mides i 
plegats depenent de la quantitat d’informació i disseny 
que es vulgui aplicar: díptics, tríptics, quadríptics i altres

•  Cartelleria diversa
•  Catàlegs i revistes
•  Llibres
•  Targetes i targetons
•  Talonaris autocopiatius
•  Calendaris
•  Etiquetes
•  Adhesius
•  Segells

Serveis
•  Disseny gràfic
• Maquetació
• Tractament d’imatge
• Il·lustració
• Copisteria b/n i color
• Enquadernacions
• Digitalització de documents

ARTS GRÀFIQUES ARTS GRÀFIQUES3 3
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Entitat sense afany de lucre

www.cetapunts.org
apunts@cetapunts.org 

C/ Consell de Cent, 217-221
08011 Barcelona

Tel:. 934 510 533 / 934 540 075

Tens una idea? La transfor-
mem en concepte. Vols que 
sigui tangible? Fabriquem 
el producte. Necessita ser 
customitzat? El manipulem. 
On vols rebre el producte? 
Lliurem a qualsevol punt del 
món. 
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Apunts és una empresa d’economia social que ofereix 
serveis digitals i de missatgeria sota els paràmetres de 
la Responsabilitat Social. Comptem amb més de 20 anys 
d’experiència i donem oportunitats laborals a més de 67 
persones en risc d’exclusió social i amb discapacitat per 
trastorns de salut mental. Tots els nostres productes i 
serveis disposen de l’Etiqueta Responsable basada en 10 
criteris econòmics, socials i mediambientals. Reinvertim el 
capital d’Apunts en Fundació Joia.

Qui som? Què fem? Serveis
Apunts té dos grans reptes: ser un referent d’empresa social 
per ajudar als nostres clients a desenvolupar la seva pròpia 
Responsabilitat Social Corporativa i fomentar la inserció la-
boral de persones afectades per trastorns de salut mental. 
Això ho aconseguim oferint la nostra Cadena de Valor So-
cial que simplifica els processos de treball i optimitza els seu 
lliurament. 

El nostre servei de Missatgeria i Logística ens facilita el tre-
ball en xarxa entre els diferents centres Apunts situats a la 
ciutat de Barcelona i amb capacitat per lliurar el producte o 
servei a qualsevol punt del món.

La nostra Cadena de Valor Social aconsegueix que el client 
pugui simplificar el seu procés de treball i adaptar-lo a les 
seves necessitats: 
• Disseny: Assessorament, gestió i manipulació integral de la 

comunicació i identitat gràfica en papereria corporativa, pu-
blicacions, cartelleria i materials publicitaris, web corporatiu i 
dinamització en SEO. 

• Impressió: Disposem d’Oficina Tècnica de Pre-Impressió per 
realitzar un assessorament adequat per trobar la millor opció 
d’impressió i amb suport tècnic per a la preparació dels origi-
nals, on es verifica que els arxius estiguin preparats adequa-
dament per a la seva impressió. Comptem amb més de mil 
referències de paper procedent de boscos sostenibles amb el 
certificat FSC, i suport d’impressió. 

•	 Els nostres productes: papereria corporativa, fulletons, re-
vistes, dossiers de premsa, catàlegs, llibres, cartells, postals, in-
vitacions, calendaris, agendes, carpetes, carpesans, adhesius, 
PLV-displays i expositors, packaging, roll-up, memòries, anun-
cis gràfics, banderoles, punts de llibre, i cartes de restaurants, 
entre d’altres. 

•	 Diferents possibilitats d’acabats: Plastificats (mats, bri-
llants i gofrats) i amb possibilitat de realitzar edicions versiona-
litzades per idiomes i targets. 

•	 Impressió Digital: Ens permet realitzar emailings i campan-
yes de màrqueting, versatilitat de formats i versions personalit-
zades per a segments de clients i idiomes realitzant el número 
de còpies exactes que es volen. Disposem d’equips de fotome-
cànica amb escàners, retoc d’imatge i proves de color digital. 

•	 Impressió Offset: Sistema d’impressió indirecte per planxes 
metàl.liques que recomanem per a grans tiratges. Pot impri-
mir una amplia gama de papers amb una gran possibilitat 
d’acabats com lacats, colors directes, i multi acabats, entre 
d’altres. Sistema CTP. Disposem de servei de rotatives. 

•	 Marxandatge: Disposem de taller de serigrafia, tampografia, 
i domini de la tècnica de transfer, gravat làser i bordats, entre 
d’altres. Ens permet crear productes personalitzats i amb la 
imatge corporativa de la marca per a campanyes de fidelitza-
ció, regals d’empresa i productes promocionals. 

•	 Els nostres productes per a marxandatge: Clauers, me-
mòries usb, motxilles i maletes, bolígrafs, varietat de productes 
tèxtils, de papereria, productes de cuina, material esportiu i 
d’oficina, entre d’altres. 

•	 Gran Format: Disposem d’un sistema d’impressió en alta 
qualitat sobre una gran varietat de superfícies, mides i suports 
que permeten crear plataformes, expositors, roll-ups i cartells, 
entre d’altres. Realitzem preparació de presentacions, estands 
de fires, convencions, i d’esdeveniments amb estructures mo-
dulars, de materials lleugers, de fàcil muntatge i transport, amb 
tota classe d’accessoris. 

•	 Implants reprogràfics: Possibilitat d’instal·lar, dirigir i ges-
tionar implants d’impressió digital i reprogràfics a les seus 
d’organitzacions, proporcionant nosaltres el parc de ma-
quinàries o amb el ja existent a l’empresa. Assessorament i 
estudi personalitzat d’optimització en la gestió de contractació 
de parc de màquines d’impressió, segons les necessitats del 
client. 

•	 Post-impressió: Especialitzats en producció de serveis i pro-
ductes customitzats per a campanyes concretes on acabem de 
donar forma el producte imprès i realitzem els últims acabats. 
Recepcionem, emmagatzemem i gestionem l’estoc actiu de 
material segons les peticions de demanda. 

•	 Missatgeria i logística: Som la primera agència social de 
missatgeria i logística de la xarxa de transport urgent ASM. 
Realitzem recepció i enviament de paquets nacionals i interna-
cionals gràcies al nostre segell WorldWide i som responsables 
de quatre codis postals a la ciutat de Barcelona. 
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Entitat sense afany de lucre

Solucions amb valor social per a 
les seves necessitats de retolació 
(pancartes, banderes, roll-up’s, 
vinils, plafons, quadres, bosses, 
serigrafia).D
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Tel.: 937 883 662
Fax: 937 890 028

C/ Campiones Olímpiques, 36
08225 Terrassa  (Barcelona)

www.cetsal.cat

A qualsevol punt de 
Espanya
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Som una fundació que dóna ocupació i assistència a més 
de 350 persones amb discapacitat intel·lectual a través 
d’un Centre Ocupacional i d’un Centre Especial de Treball 
on hi desenvolupem activitats laborals com:

Servei de jardineria i neteja, Manipulats i envasats per a 
tercers, Impressió i Estampació, Floristeria, Garden, Rentat 
de Cotxes i fabricació d’ambientadors i producte artesanal

Qui som? Què fem?
L’àrea d’impressió es va crear el 2007 després de realitzar 
una formació específica per al nostre col·lectiu atès, tant a 
nivell de confecció com d’impressió amb màquines digitals. 
El resultat és una secció que dóna solució a moltes neces-
sitats de retolació i estampació. Disposem de maquinària 
i plotters capaços d’imprimir sobre teixit, lona PVC, vinil 
adhesiu i paper fotogràfic.  També fem serigrafia i estam-
pació d’articles promocionals.

Serveis
Imprimim i confeccionem:
• pancartes de petit i gran format
• banderes 
• fly-banners
• expositors (roll-up , pop-up)
• fons d’escenari
• vinils per a tot tipus d’aplicacions
• quadres
• bosses
• plafons en cartró-ploma i forex

Serigrafia:
• samarretes, polos, pantalons, xandalls...
• gorres, paraigües, mocadors...
• motxilles, bosses...
• article promocional en genèric
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Entitat sense afany de lucre

Som un proveïdor integral de ser-
veis de màrqueting i d’ externa-
lització de serveis que dissenyem, 
gestionem i desenvolupem tots 
els processos de la cadena de va-
lor d’ una campanya de màrque-
ting o de comunicació.D
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www.gureakmarketing.com
pcastrillo@gureak.com

Av. Llenguadoc, nº 31 PI Bonavista
08915 Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 655 383 

A qualsevol punt de 
Espanya
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Som un Centre Especial de Treball amb l’objectiu de gene-
rar oportunitats laborals, estables i adaptades a les capaci-
tats de les persones amb discapacitat.
“En un món de possibilitats tot és possible, si desitges l’ 
impossible.”
Ens definim com un Partner especialitzat en Màrqueting i 
Logística promocional

Qui som? Què fem?
OFERIM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NEVESSITATS: 
T’acompanyem a la gestió integral de projectes amb la 
participació de professionals especialitzats en diferents 
disciplines. Oferim Serveis de Màrqueting Relacional, Mar-
keting Promocional, e-Commerce, Optimització Logística 
i Externalització de Serveis recolzats en tot moment d’un 
continu assessorament analític i operatiu.

Serveis
Dins de l’ àmbit de les arts gràfiques els nostres serveis son:
• Preimpressió
• Impressió offset
• Impressió digital
• Plegats
• Enquadernació: grapa, grapa omega, rústica, cola pur, 

etc.
• Troquelats
• Plastificats
• Manipulats i muntatge de peces complexes
• Impressió i personalització de targetes plàstiques
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www.icariagraficas.com
comercial@icariagraficas.com
Mòbil: 607 21 95 22

Pujades, 77-79
08005 Barcelona  

Tel.: 93 300 97 38

Entitat sense afany de lucre

Disseny gràfic, impressió 
offset i digital, serigrafia, 
estampació tèxtil, tampo-
grafia... Des del disseny 
fins al producte final.

A qualsevol punt 
del món
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Icària Arts Gràfiques és un Centre Especial de Treball 
d’indústries gràfiques que serveix a clients d’arreu des de 
l’any 1.992 en els seus mateixos tallers de Poble Nou.
Icària Arts Gràfiques comparteix amb les principals empre-
ses del sector uns objectius: oferir el millor servei al client i 
generar un nivell de recursos suficient per a obtenir benefi-
cis i disposar d’avançats mitjans de producció.

Icària Arts Gràfiques es distingeix d’altres firmes per con-
tractar a la seva plantilla, dirigida per tècnics en direcció 
d’empreses i arts gràfiques, treballadors amb disminució 
psíquica. Tots ells han rebut una formació professional es-
pecífica que garanteix el grau d’eficiència necessari en la 
seva tasca i que els hi permet, mitjançant l’obtenció d’un 
salari, la seva integració social.

Qui som?

Què fem? Serveis
Icària Arts Gràfiques ofereix als seus clients una amplia 
gamma de serveis de disseny i impressió que respon a les 
necessitats de comunicació i personalització sobre dife-
rents materials i formes.

Posem a l’abast dels nostres clients l’atenció professio-
nal i la tecnològia necessàries per garantir la qualitat que 
mereixen les seves comandes. Els hi oferim l’intercanvi de 
documents en FTP i proves de color, així com el servei de 
disseny gràfic i tot l’assesorament professional per assolir 
els millors resultats.

Icària Arts Gràfiques ofereix als seus clients una amplia 
gamma de serveis de disseny i impressió que respon a les 
necessitats de comunicació i personalització sobre dife-
rents materials i formes.

Posem a l’abast dels nostres clients l’atenció professional i la 
tecnològia necessàries per garantir la qualitat que mereixen 
les seves comandes. Els hi oferim l’intercanvi de documents 
en FTP i proves de color, així com el servei de disseny gràfic 
i tot l’assesorament professional per assolir els millors re-
sultats.

Òffset i digital
Papereries, Cartells, Folletons, Catàlegs, Fotografia, Ban-
deroles, Revistes,...

Estampació tèxtil
Samarretes, Equipaments esportius, Uniformes, Roba hos-
pitalaria, Roba de treball, Complements bàsics para hoste-
leria, Gorres, Motxilles, Maletins, Paraigües,...

Serigrafia
Adhesius, Plàstics tous i rígids, Retolació, Embalatge, Mos-
traris, Bosses,...

Tampografia
Tacos de paper, Bolígrafs, Llapis, Clauers, Peces indus-
trials, Marxandatge,...

ARTS GRÀFIQUES ARTS GRÀFIQUES

Clients
• Iese
• Bufete Cuatrecasas
• Laboratorios Sanofi
• Nike
• Puma
• Avis
• Timberland
• Mango
• Zoo de Barcelona
• Abertis
• Saba
• Agbar
• Entre d’altres

3 3
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Entitat sense afany de lucre

Més de 30 anys produint  jocs edu-
catius i puzzles de paper i cartró, 
de manera versàtil i flexible, amb 
maquinària especialitzada i més 
de 110 professionals per transfor-
mar la matèria prima en un pro-
ducte per servir al mercat.D
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www.tallersguinardo.com
tg@tallersguinardo.com

Via Trajana, 15
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel.: 933 137 757

A qualsevol punt 
del món
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Tallers Guinardó som una cooperativa sense ànim de lu-
cre, que treballa amb i per les persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb l’objectiu de fomentar la seva integració 
laboral i social. Treballem dia a dia per donar una respos-
ta òptima a les necessitats productives dels nostres clients, 
adaptant-nos i avançant-nos a les exigències del mercat, en-
tenent que el nostre èxit empresarial assegura l’èxit social. 

Qui som? Què fem?
Som especialistes en una àmplia gama de productes i ser-
veis en el sector de les arts gràfiques i del manipulat. El 
nostre valor és la capacitat de produir de manera integral 
jocs educatius i puzzles en paper i cartró, amb qualitat, 
flexibilitat i temps de resposta òptims

Serveis
Realitzem tots els serveis per transformar la matèria prima 
en un joc de paper i cartró per servir al mercat: Guillotinat, 
Troquelat i Contraencolat, Confecció de Capses Folrades i 
Manipulat.La nostra estructura productiva està dissenyada 
per absorbir tant grans comandes com tiratges de curt for-
mat, amb una capacitat global de 10.000-15.000 unitats/
dia i unes instal·lacions de més de 4000m2.


