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http://www.asproseat.org
asproseat@asproseat.org
Fax: 932 234 226

C/ Dolors Aleu 27-33
08011 Barcelona

Tel:. 934 510 533 / 934 540 075

Disseny de jardins, instal·lació 
de sistemes de reg, plantació 
i manteniment. D
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A qualsevol punt 
de la provincia de 
Barcelona
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El grup Asproseat compta amb una trajectòria de més de
30 anys d’experiència en l’àmbit de l’atenció a persones 
amb discapacitat, atenent gairebé 600 persones i amb més
de 300 treballadors, 160 dels quals són persones amb dis-
capacitat.

Els seus serveis engloben l’àrea d’atenció diürna, atenció
residencial, activitats associatives, serveis de tutela i àrea
laboral.

Amb l’esperit de cercar l’excel.lència, el grup Asproseat 
està en procés d’obtenció del segell de l’EFQM així com la 
certificació amb la norma ISO 14001:2004.

Des dels inicis, al Centre Especial de la Fundació Asproseat
Empresa i Treball, certificat per la norma de quali-
tat UNEEN-ISO 9001:2008, s’han cercat noves línies 
d’activitat que permetin junt amb la inversió tecnològica, 
incrementar i mantenir el nombre de llocs de treball per a 
persones amb discapacitat.

Amb una superfície de més de 9,000m2 i àmplia disponibi-
litat horària, les activitats productives que es desenvolupen
inclouen un ventall important d’envasats en plàstic i enva-
sats de productes cosmètics amb tecnologia de darrera ge-
neració, manipulats i muntatges, manteniment d’instal.la-
cions, recollida d’oli domèstic usat, il.luminació i jardineria.

Qui som? Què fem?

Serveis

El grup Asproseat ofereix el seu servei de jardineria a em-
preses de l’àrea de Barcelona que inclou el disseny d’espais
verds, execució del projecte i manteniment.

La projecció de jardins es realitza seguint criteris 
d’aprofitament d’espai, climatologia, convivència d’espècies 
de plantes.

La valoració dels diferents tipus de floracions segons esta-
cions de l’any, l’horitzontalitat o verticalitat en el creixement 
de les plantes, els requeriments d’aigua, seran elements a 
tenir en compte per tal de triar les espècies.

El disseny estudiarà els desnivells del terreny, tipus de sòl i 
ubicació, vistes que es tindran de l’espai verd, la funcionali-
tat del jardí i necessitats dels clients. Els resultats inclouen a 
més de la plantació, la construcció de camins, l’anivellament 
o ruptura d’aquest per a la creació de terrasses de plantes. • Disseny i construcció de jardins i espais verds

• Col.locació de regs automàtics
• Conservació i implantació de gespes
• Manteniment de jardins i espais verds
• Manteniment de plantes d’interior
• Tractament d’herbicides
• Tractaments fitosanitaris (fongs, àcars, etc)



27

JA
RD

IN
ER

IA
 I 

ES
BR

O
SA

TS

Entitat sense afany de lucre

25 anys d’experiència en dis-
seny i manteniment d’espais 
naturals. Un servei profes-
sional i proper que té en 
compte sempre els principis 
ecològics sostenibles.D
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www.teb.cat
Tel.: 933 600 387

c/ Fernando Pessoa, 54-64
08030 Barcelona

A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona



La constant recerca de feines que s’adaptin a les capaci-
tats del nostre col·lectiu han portat al Grup TEB a impul-
sar una cooperativa que centri la seva activitat en l’àmbit 
mediambiental, TEB Verd. Tenir cura de la natura poten-
cia l’autoestima en moltes persones amb discapacitat 
intel·lectual i els permet un desenvolupament personal i 
professional. 

Estem especialitzats en el disseny i la regeneració d’espais 
naturals i enjardinats, tant públics com privats. Adeqüem es-
pais interiors, amb plantes i arranjaments florals. Els nostres 
professionals ofereixen assessorament sobre el disseny i les 
varietats vegetals i florals més adequades per a cada espai. 
Les nostres propostes estan elaborades tenint en compte el 
consum de recursos hídrics i també l’estalvi energètic.

Qui som?

Serveis

Què fem?
TEB Verd s’inicia amb tasques de jardineria i neteja i mante-
niment dels espais naturals i en els darrers anys ha fet el salt 
a l’agricultura ecològica amb el conreu de bolet de qualitat.
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Entitat sense afany de lucre

Disseny i construcció, refor-
ma i manteniment d’espais 
urbans enjardinats i de tot 
tipus de jardins.D
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www.rubricatus.org
Facebook: La Fundació Rubricatus
Twitter: @FRubricatus

C. Girona, 10-12
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 478 46 29

A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona



La secció de jardineria de Tesiprat Serveis es dedica, des de 
l’any 1997, al disseny i a la construcció, reforma i manteni-
ment d’espais urbans enjardinats i de tot tipus de jardins per 
a organismes públics, empreses privades i particulars, amb 
excel·lents resultats.

• Manteniment de zones verdes i de tot tipus de jardins 
públics i privats.

• Manteniment de jardineria d’interiors.
• Sistemes de reg automàtics i manuals: assessorament, 

instal·lació, programació i reparació.
• Tractaments fitosanitaris DARP: B-0120-S.
• Adobs minerals i orgànics.
• Esporgues d’arbres i arbustos ornamentals.
• Manteniment integral d’espais naturals.
• Assessorament per al disseny i reforma de tot tipus de 

jardins.

Qui som? ServeisQuè fem?
La secció disposa dels mitjans humans i tècnics més avançats 
per garantir uns servei d’alta qualitat als seus clients. A més, 
compleix tots els requisits en matèria mediambiental i de 
seguretat i prevenció.
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Serveis de jardineria i tre-
balls forestals, manteniment 
i obra nova d’espais naturals 
i d’exteriors, venda de plan-
tes i centres florals. Certifi-
cació ISO 9001.D
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A qualsevol punt 
de la comarca 
del Maresme, 
Vallès Oriental 
i Occidental, 
Barcelonès, Baix 
Llobregat, Alt 
Penedès, Garraf, 
Baix Penedès
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Memòria 2015 http://bit.ly/memo-cat-Portola 
Coneix la fundació http://bit.ly/portola-cataleg
pere.demas@gportola.com
www.gportola.com

C/ Teler de Roda, s/n
08690 Santa Coloma de Cervelló

Tel.: 936 526 220 – Fax.: 936 301 997
www.detalling.com



Serveis Clients
La Fundació Portolà és una ONL – Organització No Lucra-
tiva – amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’integració 
sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual.
Des de 1989, al nostre CET (Centre Especial de Treball), 
més de 100 persones troben un lloc de feina amb condi-
cions adequades i una retribució justa. Oferim serveis i pro-
ductes de qualitat a preus ajustats en activitats de jardineria 
i treballs forestals, neteja i peonatge, manipulació industrial 
i promocional, regals corporatius i confecció. 
Som el canal perfecte per complir amb la LGD (Llei general 
dels drets  de les persones amb discapacitat i la seva in-
clusió social, antiga LISMI), reforçar polítiques de RR.HH. i 
donar consistència a la Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) de les empreses.
Som economia social.

Qui som?

Què fem?
A la Fundació Portolà oferim serveis de jardineria i treballs 
forestals, manteniment i obra nova d’espais naturals i 
d’exteriors, venda de plantes i centres florals a empreses, 
institucions públiques i privades i particulars.

Silvicultura – Neteja selectiva de boscos
• Revegetació de boscos degradats
• Arranjament, adequació i manteniment de camins
• Recuperació de camins
• Senyalització

Manteniment d’espais naturals i d’exteriors
• Desbrossament, conservació i neteja
• Retallada de bardisses i tanques
• Revisió de regs
• Poda
• Plantació o sembra
• Tractament fitosanitari
• Neteja de solars

Disseny, construcció i manteniment de jardins exteriors i 
interiors

• Enjardinament de terrasses
• Redacció de projectes
• Instal·lació de regs

•  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals – TV3
• Diputació de Barcelona
• EsadeCreapolis
• Hospital de Barcelona
• Hospital de Sant Pau
• Universitat Autònoma de Barcelona
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Entitat sense afany de lucre

Manteniments de tot tipus
d’espais verds i jardins.

passarvia@passarvia.cat
www.passarvia.cat

Carrer Farnes nº15
08032 Barcelona

Tel.: 93 420 43 94
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A qualsevol punt de 
Catalunya



Passar Via, EI, SL és una empresa d’Inserció Laboral creada al 
1998 i promoguda per la Fundació Els Tres Turons.
El seu objectiu és afavorir el trànsit al mercat de treball ordi-
nari de persones amb dificultats d’inserció laboral, mitjançant 
la seva capacitació laboral i un suport individualitzat.
El principi de funcionament de Passar via, s’estructura en 
dos principals eixos, en el nivell econòmic. ser una empresa 
competitiva i tècnicament eficient que doni resposta a les 
necessitats dels seus clients, sostenible en termes econòmics. 
En el nivell social, donar resposta a la inserció sociolaboral 
de persones desafavorides. Es tracta doncs d’una empresa 
d’economia social, amb una trajectòria i experiència acumu-
lada de tretze anys.

Qui som?

• Manteniment de parcs i jardins
• Neteges forestals i de solars
• Disseny i construcció de jardins

Productes

Què fem?
Jardineria i forestal
Construcció i manteniment de jardins, treballs forestals i 
neteja de solars
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Serveis integrals de 
jardineria.D
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A qualsevol punt 
de la provincia de 
Barcelona

Tel.: 93 630 13 53
Fax: 93 661 60 06
intecserveis@pssjd.org

C/ La Rapa, 18, baixos
08830 Sant Boi de Llobregat

www.intecserveis.org
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Intecserveis és un Centre Especial de Treball (CET) sense 
ànim de lucre que pertany a la Fundació Germà Benito 
Menni, creada per l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, 
Província d’Aragó Sant Rafael. 
El nostre principal objectiu és la integració laboral de per-
sones amb trastorns mentals, risc d’exclusió social i altres 
discapacitats amb el recolzament del nostre equip de pro-
fessionals.

Qui som? Serveis
• Conservació de zones verdes i plantació dura 
• Conservació d’arbratge, tanques i arbusts
• Gespa i plantació 
• Poda regenerativa 
• Sistemes de reg 
• Tractaments fitosanitaris 
• Actuacions forestals 
• Restauracions mediambientals
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Disseny, construcció, man-
teniment i reformes de tot 
tipus de jardins, plaga del 
Morrut de les palmeres.

http://www.cipo.cat/serveis/jardineria
cipojardiners@cipo.cat

Calle Himàlaia, 41-59
08207 Sabadell (Barcelona)

Tel.: 937 233 599
Fax: 937 234 437
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CIPO, SCCL és una empresa social sense afany de lucre que, 
des de 1968, treballa per la millora de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel.lectual i/o malaltia men-
tal i les seves famílies, generant suports i oportunitats per 
al desenvolupament del projecte de vida de cada persona.

Manteniment de jardineria
• Manteniment i conservació de gespa esportiu
• Manteniment d’elements de mobiliari de parcs urbans
• Manteniment de jardineria en espais verds públics
• Manteniment de jardineria a jardins particulars
• Manteniment de jardineria per a empreses
• Poda d’arbrat viari i singular 

Obra nova de jardineria i instal.lacions de 
jardineria 
• Projectes de jardineria
• Disseny de jardins
• Construcció de jardins
• Reformes de jardins
• Recuperació de talussos
• Instal.lació de cobertes vegetals extensives i intensives
• Instal.lació de pantalles vegetals
• Instal.lació de sistemes de reg 

Creació i manteniment d’horts escolars i 
particulars 
• Disseny i plantació d’horts
• Manteniment, ajudes puntuals i assessorament

• Ajuntament de Sabadell (manteniment jardineria i instal.

lacions de jardineria)
• Ajuntament de Castellar del Vallès (manteniment jardi-

neria)
• Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (manteniment jar-

dineria)
• Ajuntament de Sentmenat (manteniment jardineria)
• Corporació Sanitària Parc Taulí (manteniment jardineria i 

instal.lacions de jardineria)
• Caixa de Sabadell (manteniment jardineria)
• CASSA, depuradores del Riu Ripoll i Riu Sec (manteni-

ment jardineria)
• Consell Comarcal del Vallès Occidental (manteniment 

jardineria)
• Diputació de Barcelona (manteniment jardineria) 

I també ens fem càrrec dels serveis de jardineria d’altres 
clients com: escoles i instituts, comunitats de veïns, polígons 
industrials, particulars.

Qui som? Serveis Clients

Què fem?
Jardineria
Ens adaptem amb flexibilitat a cada grau d’exigència del 
client, des dels treballs més simples, fins a les més sofisti-
cades, tant en obra nova com en manteniment de jardins
Serveis de desbrossament: La desbrossada consisteix en la 
reducció del volum de l’estrat arbustiu i herbaci d’un espai 
determinat (sota bosc, en parcel.les, etc) a fi d’evitar el risc 
d’incendi i donar un aspecte d’endreçat de la zona.

Plaga del Morrut de les Palmeres
Les seves palmeres tenen mal aspecte? Potser estan afecta-
des per morrut de les palmeres (morrut roig). Tractament i 
solucions contra la plaga del Morrut de les Palmeres.
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Disseny, construcció i man-
teniment de jardins i zones 
verdes.D
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carlos.sopena@vivelloc.cat
http://www.vivelloc.cat/ca/serveis-empresarials/
enclavaments-laborals
http://www.vivelloc.cat

C/ Tarragona, 16
08440 Cardedeu
Tel.: 938 444 105

Montse.vallverdu@vivelloc.cat

A qualsevol punt 
de la comarca del 
Vallès Oriental



Som un conjunt d´entitats sense ànim de lucre que té com 
a missió promoure el creixement personal i la inclusió social 
i laboral de persones amb discapacitats intel.lectual o amb 
transtorns mentals severs. Compromís, solidaritat, professio-
nalitat i honestedad són el substracte de les nostres accions.

Qui som?
• Jardineria i esbrossats ( àmplia experiència i professio-

nalitat en tasques de jardineria, manteniment de zones 
verdes i àrees forestals)

• Disposem d´un ampli ventall de maquinària especialitza-
da per garantir un servei de qualitat.

ServeisQuè fem?
Integrar persones amb discapacitat mitjançant projectes 
empresarials eficients que fomenten la formació i la vida 
independent.
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