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Descobreix els nostres productes
fets de cor i col·labora amb
projectes dirigits a persones sense
llar a Barcelona

7.- Para qué trabajamos

www.assis.cat
QUÈ TROBARÁS EN AQUESTA PRESENTACIÓ?
assiscentreacollida

@CentreAssis

1.-Algunes dades sobre les persones sense llar
a Catalunya.
2.-Qui som i què fem a ASSÍS Centre d´Acollida

company/assís-centre-d´acollida

CentreAssis

3.-Catàleg de targetes “fets amb cor”
4.-Sol·licitar pressupostos i realitzar comandes

9.- ¿SABÍAS que…?

Sabies què…?

•

El 25% de la població catalana es troba a l´atur (més de 900.000 persones).

•

1 de cada 5 és pobre. Un 21,9% de la població catalana viu sota el llindar de la pobresa

•

A Cataluña hi ha unes 8.000 persones sense llar.

•

A la província de Barcelona s'estima que hi ha 3.000 persones sense llar. D'aquestes,
900 viuen al carrer i la resta estan allotjades en centres d'acollida públics o privats.

•

Cada 5 días mor 1 persona sense sostra als carrers d´Espanya.

Serveis per a les persones
sense llar

SERVEIS BÀSICS:

esmorzars, servei de rober,
dutxes

HABITATGE

Disposem de 30 places
residencials.

INSERCIÓ PRELABORAL:
manteniment de finques i
jardins, horts urbans i
compostatge comunitari.

FORMACIÓ

•
•

Cada dia atenem 120 persones
als nostres serveis bàsics.
L'any 2014 vam atendre un total
de 1.500 persones.

ATENCIÓ SOCIAL
CUIDAT DE LA SALUT I LA
HIGIENE
ACTIVITATS D´OCI

7.- Para qué trabajamos
Targetes amb cor per
felicitar el Nadal
FELICITACIONS DE PAPER PLANTABLE
Felicita el Nadal els teus empleats, proveïdors,
familiars i amics amb aquestes felicitacions
solidàries, originals i ecològiques.
Estan fetes amb cartolina estucada mat de 350
gr. El seu destinatari se sorprendrà en trobar el
paper amb llavors que podrà plantar per obtenir
camomile.
3 models per triar: El cor, amb un bonic missatge
d'amor i/o amistat. La casa, amb la qual
pretenem fer arribar un missatge de solidaritat i
sensibilització sobre la realitat de les persones
sense llar. El avet excel·lent per felicitar les festes
nadalenques.
Totes elles estan disponibles en tres idiomes:
català, castellà i anglès, i en diversos colors.
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Autèntics "regals amb cor“
per a les teves ocasions
més especials
Ref.: Model cor
Colors disponibles en estoc: vermell i gris
Idiomes: Català, Anglés i Castellà.
Text anvers: L´amor fa créixer
“Tot el que sabem del amor és que ell és tot el que
hi ha, que no és necessari per viure però sí per
gaudir la vida”
Mides: 10 cm x 10 cm.
Material: Cartolina estucada mat de 350 gr. Paper
plantable amb llavors de camomile. Conté sobre.
Preu: 1,5 €/ ut
Anvers, revers, model, color i idioma personalizable
sota petició de l'empresa. Per comandes
personalizables i/o superiors a 100 unitats,
elaborem un pressupost a mida i sense cap
compromís.
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Fes els teus esdeveniments
més solidaris
Ref.: Model casa per a persones sense llar
Colors disponibles en estoc: Verd ASSÍS.
Idiomes: Català, Anglés i Castellà.
Text anvers: Jo crec (en) un món millor
“Molta gent petita, en llocs petits, fent coses
petites poden canviar el món. (Proverbi africà).”.

Mides: 10 cm x 10 cm.
Material: Cartolina estucada mat de 350 gr. Paper
plantable amb llavors de camomile. Conté sobre.
Preu: 1,5 €/ut

Anvers, revers, model, color i idioma
personalizable sota petició de l'empresa. Per
comandes personalizables i/o superiors a 100
unitats, elaborem un pressupost a mida i sense
cap compromís.
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Fes els teus esdeveniments
més solidaris
Ref.: Model Avet Nadal
Colors disponibles en estoc: Verd ASSÍS.
Idiomes: Català, Anglés i Castellà.
Text anvers: Jo crec (en) un món millor
“Si aquest Nadal veus una llum molt brillantt al
cel, demana un desig de felicitat per a tothom.
Només des del cor es pot tocar el cel
Mides: 10 cm x 10 cm.
Material: Cartolina estucada mat de 350 gr. Paper
plantable amb llavors de camomile. Conté sobre.
Preu: 1,5 €/ut

Anvers, revers, model, color i idioma
personalizable sota petició de l'empresa. Per
comandes personalizables i/o superiors a 100
unitats, elaborem un pressupost a mida i sense
cap compromís.
.
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Pressupostos i comandes
Per sol·licitar el teu pressupost i/o fer la teva comanda
pots escriure'ns a:
rrabanal@assis.cat (Raquel Rabanal – Persona de contacte).

Si ho prefereixes, també pots trucar-nos al
932 520 568.

Entitat registrada al Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya com a entitat
privada d'iniciativa social amb el número 5083.
Entitat declarada d'Utilitat Pública amb data 23 de
febrer de 2011.

c/ Isaac Albéniz, nº 14 - 28.
Sarrià – Sant Gervasi
C.P. 08017 Barcelona
www.assis.cat

