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Entitat sense afany de lucre

Trobaràs productes molt es-
pecials i presentats de forma 
irresistible. D
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Tel. 93 415 94 17
       93 284 64 69
Fax.93 238 00 06

C/ Sardenya 68/72
08005 Barcelona

www.femarec.cat
lotsnadal@femarec.cat

A qualsevol punt de 
Espanya
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El Projecte Social Femarec neix l’any 1991 amb l’objectiu 
de construir una societat més justa, solidària i respec-
tuosa amb la diversitat, cercant fórmules de lluita contra 
l’exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar 
noves propostes d’integració social, laboral i cultural per 
aquelles persones que es troben en situació de marginació 
o en un alt risc d’estar-ho, per tal d’assegurar-ne una aten-
ció sistematitzada i de qualitat.

Qui som? Què fem?
A Femarec treballem per oferir productes socialment res-
ponsables a empreses i persones. Són regals dissenyats 
i manufacturats en el nostre Centre Especial de Treball i 
amb gran valor sentimental ja que estan associats a mo-
ments únics de l’any. Per exemple, regals de Nadal, Sant 
Jordi, naixements o qualsevol moment especial de la vida. 
A més, són de gran utilitat i sempre respectant el medi 
ambient.

Serveis
• Canastretes per nadons:  sorprendràs amb un original 

regal d’enhorabona replet de productes exclusius i de 
molta utilitat, destacant sobre els tradicionals obsequis 
de naixement. 

• Lots de Nadal: els lots de Femarec van molt més enllà 
dels clàssics obsequis nadalencs, en ells trobaràs pro-
ductes molt especials i presentats d’una forma original 
i sorprenent: lots ecològics pels amants de la terra, lots 
de maridatge per gaudir d’una veritable experiència 
gastronòmica, selecció d’embotits, lots de xocolata, lots 
d’oli, ampolles gourmet... una amplia gamma per satis-
fer els treballadors de la teva empresa. 

• Lots d’empresa:  originals regals pels treballadors i els 
seus familiars, clients, proveïdors i col·laboradors, amb 
els que celebrar els casaments, les jubilacions, les ma-
ternitats, les noves incorporacions en plantilla, aniversa-
ris i qualsevol tipus de celebració que es vulgui compar-
tir.

• Marxandatge: Personalitzem qualsevol tipus de regal o 
detall promocional. Impressió de productes de marxan-
datge sobre diferents materials ( roba, paper, plàstic...). 
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Us presentem una ampla se-
lecció de Regals exquisits
amb productes del territori
i amb valor social.

A qualsevol punt 
del món

www.olivera.org
olivera@olivera.org 

Partida La Plana, 0 S/N
25268 Vallbona de les Monges

Tel. 973 33 02 76



Serveis

Des del 1974 treballem la terra i elaborem els nostres
productes amb processos artesanals i respectuosos amb
el territori i el medi ambient. Els nostres vins i olis amb
produccions limitades són reconeguts tant pels gourmets
com pel sector de l’alta restauració.

Qui som? Què fem?
Des d’el Rosal i L’Olivera us presentem una ampla selecció
de Regals exquisits amb productes del territori i amb valor
social. Els hem dissenyat per a satisfer un ample ventall de
combinacions i pressupostos i la possibilitat de poder fer el
teu detall a mida i personalitzat.
Amb la compra d’aquests lots recolzeu els productors que
hi ha al darrere així com la tasca social d’alguns d’ells, fo-
namentalment en l’àmbit de la inserció social de persones
amb discapacitat.

Lots de nadal amb productes de centres especials de
L’Olivera, neules i galetes de El Rosal i mermelades del 
Inout.
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La Fageda elabora 22 tipus 
de melmelades per la cam-
panya de lots a empreses i 
professionals.

A qualsevol punt de 
Espanya

jperez@fageda.com
www.fageda.com
Fax: 972 681 008

Mas Els Casals, s/n
17811 Santa Pau (Girona)

Tel.: 972 681 010 



Serveis

La Fageda és una entitat catalana d’iniciativa social sense 
ànim de lucre creada a Olot el 1982. Té com a finalitat 
la integració laboral de les persones de la comarca de la 
Garrotxa (Girona) que pateixen discapacitat intel·lectual o 
trastorns mentals severs. Treballen mes de 300 persones, 
incloses usuaris i professionals.
Mas Els Casals, la seu social, es troba a la Fageda d’en 
Jordà, una de les principals reserves del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquesta finca de 15 
hectàrees, portem a terme la majoria d’activitats, tant as-
sistencials com productives.

Qui som? Què fem?
Melmelades per a maridatges.
Les melmelades per a maridatges “La Fageda” estan ela-
borades amb fruites i verdures de qualitat i proximitat. 
Els diferents sabors que es presenten estan seleccionats 
per a combinar amb diferents tipus de formatges, carns, 
peixos, esmorzars, pastes i arrossos. La seva cocció curta, 
dóna com a resultat una melmelada consistent, natural i 
d’excel·lent qualitat.

Disposem de dues categories de productes:
•  Melmelades per a maridar: tenim 16 varietats dife-

rents, amb diferents formats per adaptar-nos a cadas-
cuna de les necessitats.

• Melmelades per a maridar premium: Tenim 6 varietats 
en diferents formats (individuals i packs), genials per 
regalar al públic mes gourmet.
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