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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. 

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: 

• Missatgeria i Logística: Som la primera agència de missat-
geria i logística de la xarxa de transport urgent ASM. Realit-
zem recepció i enviament de paquets nacionals i internacio-
nals gràcies al nostres segell World Wide i som responsables 
de quatre codis postals a la ciutat de Barcelona. 

• Efectivitat d’entrega: Solucions d’entrega de mercaderies 
flexibles i adaptades a les necessitats del seu destinatari amb 
més de 1.500 rutes diàries i més de 440.000 entregues set-
manals. 

 Serveis 8.30h/10h/14h/24h/ECONOMY
• Proximitat: Gran cobertura geogràfica nacional amb més de 

360 agències i 16 delegacions centrals, i cobertura interna-
cional amb el servei ASM WolrdWide que inclou assessora-
ment en gestió i tramitacions de duanes. 

• Responsabilitat Mediambiental: Amb el nostre sistema 
d’entrega i recollida a peu, que es complementa amb la resta 
de rutes de missatgeria, reduïm en 10 tones les emissions de 
CO2 de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

• Innovació tecnològica: Pagament amb targeta de crèdit, 
seguiment en temps reals dels enviaments amb geo localitza-
ció i possibilitat de canvi de data o direcció d’entrega amb la 
APP d’ASM per a mòbil i tablet. 

• 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. 

• Marxandatge: Disposem de taller de serigrafia, tampogra-
fia, 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 
fidelització, regals d’empresa i productes promocionals. 

• Gran Format: Disposem d’un sistema d’impressió en alta 
qualitat sobre una gran varietat de superfícies, mides i su-
ports que permeten crear plataformes, expositors, roll-ups 
i cartells, entre d’altres. Realitzem preparació de presenta-
cions, estands de fires, convencions, i d’esdeveniments amb 
estructures modulars, 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 contracta-
ció de parc de màquines d’impressió, segons les necessitats 
del client. 

• Post-impressió: Especialitzats en producció de serveis i 
productes customitzats per a campanyes concretes on aca-
bem 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. 
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Tel. BCN. 932 624 270
Tel. Madrid 917 818 389
cares@grupcares.org
codec@grupcares.org

Grup CARES Barcelona
c/ Àrtic, 136, ZAL
08040 Barcelona

Entitat sense afany de lucre

Fundació CARES, en el cor 
de la logísticaD
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A qualsevol punt de 
Espanya



Fundació CARES i l’ Empresa d’Inserció CODEC son proje-
ctes empresarials innovadors, sostenibles i sense ànim de 
lucre que procuren treball per a persones amb discapacitat 
i/o en risc d’exclusió social, mitjançant el desenvolupament 
de les seves habilitats relacionals i professionals en l’àmbit 
de la indústria i, en particular, de la funció logística.                                        

Qui som? Què fem?
Proporcionem serveis d’externalització de processos logís-
tics i industrials a través dels quals, les persones de CARES 
i de CODEC, es capaciten i adquireixen l’especialització 
laboral necessària per a incorporar-se al mercat laboral 
ordinari. 

Serveis
•	Gestio integral de magatzems i/o de processos  

especifics
• Manipulacions i packaging
• Control de qualitat
• Transport i distribució de mercaderies
• Manteniment industrial
• Gestió administrativa
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