
EL MILLOR D’AQUEST 
REGAL ÉS QUE NO ÉS 

NOMÉS PER A TU

el millor 
d’aquest regal 
és que no és 

només per a tu



Els productes de Sant Joan de Déu són objectes de solidaritat.
Tots hi sortim guanyant: amb ells, vosaltres podreu tenir un detall 

d’empresa o particular i nosaltres podrem continuar cuidant  
les persones que necessiten ser cuidades.

Objecte de  
solidaritat



CAPSETES 
METÀL·LIQUES
PACK DE 20 UNITATS

40€ (2€ / u.) 
Pack de 20 capsetes plenes de xocolatines de colors o caramels de menta.

Comanda mínima: 1 Pack (20 capsetes). 

Models 1.000 Gràcies i Solidaritat disponibles en català i castellà.



CAPSETES METÀL·LIQUES 
PERSONALITZADES

3€ 
Capsetes plenes de xocolatines de colors o caramels de menta. 
Targeta personalitzada amb la vostra imatge corporativa.

Comanda mínima: 100 unitats.



POT DRAGEES 
DE MADUIXA

4€ (sense personalització)  · 5€ (amb personalització*)

Pot de dragees de maduixa. 
Etiqueta adhesiva personalitzada amb la vostra imatge corporativa.
*Comanda mínima: 50 unitats.



2€ (sense personalització)  · 3€ (amb personalització*)

Capsa pensada per expressar l’afecte envers els altres i, al mateix temps, 
ajudar a fer realitat els projectes solidaris de Sant Joan de Déu. Pots omplir-la 
amb el que vulguis, però ja conté quelcom molt important que no es veu amb 
els ulls sinó amb el cor: AMOR.
*Comanda mínima: 150 unitats.

CAIXES AMB 
MISSATGE 
“Només es veu bé amb el cor, 
l’essencial és invisible als ulls” 
Antoine de Saint-Exupéry



XAPES 
O IMANTS 

3€ (amb personalització*)

Xapa o imant de 38 mm de 
diàmetre amb acabat mat.
*Comanda mínima: 50 unitats....



LLIBRETA
“S, la Solidaritat
és el camí”

La il·lustració és una 
col·laboració d’Ignasi Blanch.

4€ (sense personalització)

5€ (amb personalització*)

Llibreta amb tancament 
amb goma elàstica 
i marcador de pàgina.

9 x 15 cm. Tapa dura.  
100 fulls en blanc.
*Comanda mínima: 100 unitats.

El 
cor del 
producte



6,5€ (sense personalització)

7€ (amb personalització*) 
Llibreta amb versos de la cançó 
“Somiant no en tenim prou”, 
de Marc Parrot.

Mida A5. Tapa dura. 
100 fulls en blanc.
*Comanda mínima: 300 unitats.

Cançó portada composta
per Marc Parrot.

LLIBRETA
“SOMIANT NO  
EN TENIM PROU”

El cor
del producte



5€ (sense personalització)

6€ (amb personalització*) 
Polsera amb forma de flor,
acabada amb goma elàstica
de color vermell o verd.
*Comanda mínima: 50 unitats.

POLSERA
“FLOR”

“ És el temps que has 
 perdut amb la teva rosa
 el que l’ha feta tan important ”

 El Petit Príncep, Antoine de Saint-Exupéry



5€ (sense personalització)

6€ (amb personalització*) 
Polsera amb careta somrient 
banyada en plata, 
acabada amb una goma 
elàstica de colors.
*Comanda mínima: 50 unitats.

POLSERA
UN SOMRIURE
SOLIDARI

“Ajuda a 
recuperar 
somriures”



BOSSA
“S, la Solidaritat és el camí”
PERSONALITZABLE

3€ (sense personalització)

5€ (amb personalització*) 
Bossa de tela amb el lema 
‘S, la Solidaritat és el camí’.

Opció 1 cara: Impressió a 1 
tinta. A una mateixa cara hi ha la 
“S” i l’espai personalitzable. 

Opció 2 cares: Impressió a 1 
tinta. A una cara hi ha la “S” i a 
l’altre l’espai personalitzable.
*Comanda mínima: 100 unitats.

Impressió a 1 cara

Impressió a 2 cares



BOSSA
“Ciutat”
PERSONALITZABLE

5€ (amb personalització*) 
Bossa de tela.

Es pot personalitzar posant el 
logotip de l’empresa de color 
blanc.
*Comanda mínima: 100 unitats.Impressió logotip a 1 tinta



TALONARI
SOLIDARI

10€
Talonari amb 18 propostes de regals molt originals per cuidar als qui més 
estimes: Val per una tarda compartint records, Val per acompanyar-te on 
vulguis, Val per anar a buscar-te a la feina, Val per anar a un concert... 
Mides del talonari: 18 cm x 8.5 cm. 

Comanda mínima: 1 unitat.

Amb la complicitat de 



CALENDARI 
2019
“BOMBERS
AMB CAUSA”

Bombers amb causa.

10€
La vuitena edició del calendari solidari destinarà els fons aconseguits a 
finançar programes socials per la infància en risc atesa als centres 
Sant Joan de Déu.

El projecte ha estat fet realitat gràcies a la col·laboració desinteressada 
dels cossos voluntaris de bombers de la Generalitat de Catalunya, 
Barcelona i Andorra, fotògrafs i il·lustradors.

Comanda mínima: 1 unitat.

El cor
del producte



SAMARRETA
MAGIC LINE

La il·lustració és una 
col·laboració de Miguel Bustos.

10€
Samarretes que responen a l’adn 
solidari de la mobilització de Sant 
Joan de Déu: de comerç just, 
ecològica i solidària. 

Unisex  S - M - L - XL - XXL
Infantil  6 - 8 - 10 - 12

Comanda mínima: 1 unitat.

El 
cor del 
producte



DOMINO
SOLIDARI
MAGIC LINE

La il·lustració és una 
col·laboració de Miguel Bustos.

8€ 
Domino solidari en miniatura dins d’un tub d’assaig per a portar-lo a tot arreu!. 
28 peces il•lustrades per Miguel Bustos que representen els àmbits d’atenció de 
Sant Joan de Déu.

Comanda mínima: 1 unitat.

El 
cor del 
producte

Amb la complicitat de 



PRODUCTES
NADAL



PACK 5 TARGETES 
PLANTABLES

10€ / 5u. (sense personalització)  · 15€ / 5u. (amb personalització*)

Targetes fetes a Barcelona amb residus de cotó i paper reciclat que incorpora llavors al 
seu interior, de manera que es pot plantar! Fem créixer en lloc de malbaratar!
*Comanda mínima: 50 unitats.

Amb la complicitat de 



PACK 3 BOLES 
DE LLAVORS

4€ (sense personalització)  · 5€ (amb personalització*)

3 boletes plantables, compostes per una barreja de terres i llavors, per fer créixer el 
teu esperit nadalenc. Llavors de gran valor, unint sostenibilitat i solidaritat.
*Comanda mínima: 50 unitats.

Amb la complicitat de 



Amb la complicitat de 

BOLA 
O ESTRELLA 
DE NADAL

5€ (sense personalització) 

6€ (amb personalització*)

Guarniment nadalenc en forma de 
bola o estrella, elaborada per una 
barreja de terres, paper recicla 
i llavors. Producte realitzat per 
persones en risc d’exclusió social.
*Comanda mínima: 50 unitats.



DECORACIÓ 
DE NADAL

3€ (sense personalització)

Capseta d’adornaments 
nadalencs en cartró: 
12 unitats de 4 models 
pretroquelats.

Perfils de cartró per pintar i 
decorar en família, adornar 
l’arbre, fer etiquetes per a regals, 
personalitzar la taula...

Comanda mínima: 1 unitat.



IMANTS
DE NADAL 

5€ (sense personalització) 

Conjunt de quatre 
imants rodons de 32 mm
de diàmetre i acabat mat.

Comanda mínima: 1 unitat.

Il·lustracions cedides per Cristina Losantos.

El cor
del producte



PACK NADAL 
AMB MAGNETISME

12€
1 capseta cartró “Bon Nadal”
4 imants amb tradicions nadalenques
1 capseta xocolatines “1000 gràcies”
1 capseta guarniments nadalencs de cartró



15€
1 capseta cartró “Bon Nadal”
1 capseta xocolatines “1000 gràcies”
1 pack de 3 boletes plantables
1 estrella plantable de guarniment nadalenc

PACK FES CRÉIXER 
EL TEU ESPERIT NADALENC



20€
1 capsa cartró “Bon Nadal”
1 talonari Solidari
1 bola plantable de guarniment nadalenc
1 postal de nadal plantable

PACK PERQUÈ 
M’AGRADA CUIDAR-TE



PRODUCTES
SANT JORDI



5€
Rosa fresca amb etiqueta solidària.

ROSA FRESCA
SANT JORDI



5€ (sense personalització) 

Conjunt de quatre imants
de 32 mm de diàmetre. 
Acabat mat amb imatges 
de la llegenda de Sant Jordi.

Comanda mínima: 1 unitat.

IMANTS
“SANT JORDI 
TÉ MAGNETISME”

El cor
del producte

Il·lustracions cedides per Cristina Losantos.

El cor
del producte



2€ (sense personalització) 

3€ (amb personalització*) 

Xapa de 38 mm de 
diàmetre amb acabat mat.

Targeta per escriure el 
teu missatge personal.
*Comanda mínima: 50 unitats.

XAPA
“SANT JORDI 
TÉ MISSATGE”

El cor
del producte

Il·lustracions cedides per Cristina Losantos.

El cor
del producte



2€ (sense personalització) 

3€ (amb personalització*) 

Xapa de 38 mm de 
diàmetre amb acabat mat.

Targeta per escriure el 
teu missatge personal.
*Comanda mínima: 50 unitats.

XAPA
“FLORS 
AMB MISSATGE”

Il·lustració cedida per Eva Armisén.

El cor
del producte



Exemples d’expositors
i vinil distintiu dels
establiments col·laboradors.

AQUÍ TROBARÀS 
PRODUCTES SOLIDARIS



REGALA SOLIDARITAT

Més informació:
regalasolidaridad@solidaridadsjd.org

T. 932 532 136
solidaritat.santjoandedeu.org

@solidaridadSJD


