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Entitat sense afany de lucre
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Memòria 2015 http://bit.ly/memo-cat-Portola 
Coneix la fundació http://bit.ly/portola-cataleg
mayca.molina@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

Confecció de qualitat i reco-
neguda de productes propis 
i sota comanda adaptada a 
les tendències de la moda i 
requeriments del client.

A qualsevol punt 
del món
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La Fundació Portolà és una ONL – Organització No Lucrativa 
– amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’integració socio-
laboral 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 condicions ade-
quades i una retribució justa. Oferim serveis i productes de 
qualitat a preus ajustats en activitats de jardineria i treballs 
forestals, neteja i peonatge, manipulació industrial i promo-
cional, 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 inclusió 
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?
Al nostre taller de confecció dissenyem col·leccions pròpies 
en varietats de teixits (punt de creu, cotó, teixit sense teixir,...) 
per a gran consum. També confeccionem per encàrrec per 
a empreses (davantals, uniformes, bosses, jocs de taula,...). 

Serveis Clients
Articles tèxtils per a empreses. Disseny i acabat personalitzat 
(serigrafia, i brodat de logos):

• Establiments comercials: bosses de cotó 100% natural i 
TST per a botigues i mercats

• Hoteleria i col·lectivitats: roba de llit, tovalloles, cortines, 
estovalles, davantals,…

• Article promocional: mocadors, manyoples, bufandes, 
fundes per a mòbil i tauletes, necessers, porta mone-
des,…

Articles per a ús domèstic: nadons, cuina, llar i bany. Prepa-
rats per brodar-los a punt de creu.

• Pitets, canviadors,…
• Roba de llit, 
• Tovalloles,…

• Agència de Residus de Catalunya
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Badalona
• Hotel Rey Juan Carlos I
• Zara Home 
• Castelltort
• Casa Alié
• DMC
• Oxfam
• RACC
• Munich



www.fundacioared.org   
salta@fundacioared.org   

C/ de Zamora, 103-105, baixos
08018 Barcelona

Tel.: 93 351 38 65

Entitat sense afany de lucre

SALTA, Confecció a la teva 
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A qualsevol punt de la 
província de Barcelona
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Salta, neix l’any 2006 de la iniciativa d’Ared, Fundació per 
a la Reinserció de Dones, amb l’objectiu d’oferir una opor-
tunitat laboral a persones que es troben en situació de vul-
nerabilitat davant el mercat laboral.

Des de la nostra inauguració, gràcies a la confiança dels 
nostres clients, hem generat centenars de llocs de treball 
per a professionals que han perfeccionat la seva formació 
per donar el salt al mercat laboral ordinari.

Qui som? Què fem?
A Salta Confecció assegurem un producte tèxtil de quali-
tat, resistent, sostenible i a preus competitius.

Treballem de la mà amb els nostres clients, per oferir peces 
personalitzades i ajustades a les seves necessitats. Sabem 
que tots els detalls són importants per aconseguir produc-
tes únics.

Innovació social i tèxtil s’uneixen a Salta Confecció.

Serveis
•  Marxandatge publicitari tèxtil
• Uniformitat escolar 
• Uniformitat professional
• Equipament per hotels, restaurants, residencies i hospitals
• Roba per la llar
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