
El 2020 hem après què vol dir viure
en la incertesa, ha estat un any
d'entrebancs. En el món de les
empreses fa temps que es parla
d'entorns volàtils però fins aquest
mes de març la majoria de nosaltres
no ho havíem experimentat mai tant
a prop.

Des de l'        estem cada dia en
contacte amb persones que viuen
amb coratge, esforç i perseverança el
seu dia a dia. Aquestes persones, les
persones amb superpoders de
l'entitat, ens han ensenyat que cal
mirar endavant, fer pinya davant
l'adversitat i lluitar per transformar
el què no ens agrada.

Aquests són els valors de la nostra
entitat i aquests són els valors que
pots compartir aquest Nadal.

Celebrarem que, malgrat tot,
hem estat junts aquest



A l '            busquem oportunitats per les
persones amb diversitat  funcional  de la
comarca d'Osona.  

Des de l 'any 1982 trebal lem per transformar
el  JO NO PUC /  TU NO POTS en:  

Estem al  costat de les persones amb
tolerància i  a legria ,  des de la
proximitat i  la  sol idaritat ,  amb
determinació i  coratge per transformar.
Aquest és el  nostre ADN ,  aquests son
els valors que volem compartir  amb tu.

E LS  NOSTRES  VALORS

JUNTS PODEM



SUPER PANERES 

DE NADAL



1 PROXIMITAT

DETERMINACIÓ

TRANSFORMACIÓ

2

3

Bossa superpoders
Cava Brut Nature Reserva Veneratus
Vi Negre Marmellans
Fuet Artesà de Torelló
Sobrassada Mini de Fígols
Cunya de Formatge
Polvorons el Santo 300gr
Torró tou  Artesà de Castellterçol de 200gr
Neules la Sènia Black and white

Bossa Superpoders
Cava Brut Nature Reserva Veneratus
Vi Negre Marmellans
Vi blanc Giró del Gorner
Llangonissa Artesana Fígols
Xoriç artesà de Torelló
Neules la Sènia Black and white
Torró de xocolata amb esclats d'or
Torró tou  Artesà de Castellterçol de 200gr
Polvorons el Santo, 300gr
Ratafia Bosch 20cl 36,00€

28,50€

Bossa Superpoders
Cava Brut Nature Reserva Veneratus
Vi negre Benplantat selecció
Oli d'Oliva Verge Extra d'arbequina de les Garrigues 500ml
Formatge de les Cabres d'en Peyu
Llangonissa artesana de Torelló
Llauna de paté de Foi de l'Empordà
Magret curat d'ànec 50gr
Olives Arbequines de les Garrigues
Torró tou  Artesà de Castellterçol de 200gr
Torró de xocolata amb esclats d'or 45,00€

Els  preus  són  sense  IVA    / Transport  inclòs  a  Osona ,  destinacions  més  llunyades  es  valorarà  segons  distància

L ES  NOSTRES  PANERES



ALEGRIA

5 CORATGE

L ES  NOSTRES  PANERES

4
Bossa superpoders
Ampolla de Cava Magnum Raventós
Vi Negre Marmellans
Vi blanc d'agulla Madame Suvigne
Fuet Artesà de Torelló
Paté de Foie d'Ànec de l'Empordà
Sobrassada Mini de Fígols
Oli d'Oliva verge extra de les Garrigues 500ml
Torró Tou de Castellterçol 200gr
Torró de Xocolata negra amb esclats d'or
Petaca de Ratafia Bosch de 

Sant Quirze de Besora 45,00€

Bossa Superpoders
Cava Parxet Cuvee Brut Eco
Vi negre Masia Vilarasa d'Osona
Vi blanc blanc de serè D.O. Costers dels Segre ecològic
Llangonissa Artesana de Torelló
Llescat de pernil ibèric de Cebo de 80gr
Fortmatge artesà Pistonut d'en Peyu
Confitura de Figues Fildor
Paté de Foie d'ànec de l'Empordà
Neules de Castellersol
Torró Blanxart de Tè verd 100gr
Torró Trufat de Pistatxo i gerds de Castellterçol
Torró Tou granulat d'Agramunt 
Vi dolç Malvasia de Sitges 70,00€

Els  preus  són  sense  IVA    / Transport  inclòs  a  Osona ,  destinacions  més  llunyades  es  valorarà  segons  distància



L ES  NOSTRES  PANERES

COMERÇ JUST

25,00€

Els  preus  són  sense  IVA    / Transport  inclòs  a  Osona ,  destinacions  més  llunyades  es  valorarà  segons  distància

PROXIMITAT6
Selecció de paneres per compartir amb qui vulguis. Paneres
especials per sorprendre, divertir-se, riure al voltant d'una
taula o matar el cuquet entre àpat i àpat.

Amb aquetes volem que soprenguis als sogres, emocionis a
la família, siguis l'estrella de la festa, et posis  els amics a la
butxaca o guadeixis tot sol d'un bon moment.

Caixa de fusta Superpoders
Tè verd Bio A3 bossetes
Roibos menta
Xocolata desfeta bio+ canyella
Caramels de cirera i gingebre bio
Bombons amb sal 

DOLÇA

Caixa de fusta Superpoders
Mel de Torelló 500gr
Torró tou  Artesà de Castellterçol 200gr
Torró de xocolata amb esclats d'or
Torró dur imperial d'Agramunt 125 gr
Neulots la Sènia
Neulots de xocolata

27,00€

JUNTS

Caixa de fusta Superpoders
Oli d'Oliva extra verge d'arbequina
de les Garrigues 500ml
Formatge Pistonut d'en Peyu
Llonganissa de Manlleu
(Primer Premi Catalunya)

29,00€

30,00€

Caixa de fusta Superpoders
Gel d'Aloe Vera pur
Crema de cos Aloe Vera
Sabó d'Oli d'Oliva

CUIDA'T



L ES  NOSTRES  PANERES

PARELLES 
PERILLOSES

56,00€

DIY

Tria l'envàs i el pressupost i
et fem una proposta a mida

49,00€

MILLOR SOL QUE...

Bossa Superpoders
Espatlla  Gran Reserva
Formatge d'en Peyu Pistonut

Bossa Superpoders
Espatlla Gran Reserva

Bossa superpoders
Llonganissa Solà 2kg
Ampolla de Cava Magnum Raventós

35,00€



caixa  de  fusta

E L S  R E C I P I E N T S  A M B  S U P E R P O D E R S

bossa

caixa  de  cartró



Ajuda’ns a arribar a cada porta, a trencar barreres, a
generar oportunitats, a ser més forts. Compra una postal
SOLIDÀRIA i destinarem 1€ al projecte de l'entiat que tu
vulguis. 

Junts arribarem fins on cap altre superheroi ha arribat mai.

preu :  2 ,00€  (1 ,00€ és  un  donatiu  per  a  l 'entitat )

AJUDA 'NS  A  ARR IBAR  MÉS  L LUNY



Taller de manualitats i laboratori

de creativitat

Les persones amb superpoders de l’ADFO
combinem el talent, la dedicació, l’esforç,

la imaginació i l’energia a les activitats
que realitzem en el nostre dia a dia. Hem
convertit el taller de manualitats en un
laboratori de creativitat on transformem
les idees, els dibuixos, les textures i els
traços en productes. Aquesta feina ens

permet treballar la motricitat, teixir

relacions socials i millorar la qualitat de

vida.

Col·labora amb el taller i ajuda’ns a
ampliar els nostres superpoders!

Activitats terapèutiques

Amb el nom de Xarxa Inquieta, l’ADFO
ofereix diverses activitats destinades a la
rehabilitació, l’estimulació cognitiva i

l’ocupació de les persones amb

diversitat funcional. Aquestes activitats
es programen de forma regular de
setembre a juliol.

L’oferta inclou dansa adaptada, sessions
de psicomotricitat per estimular la
mobilitat, el manteniment de l’equilibri i
la coordinació, ioga adaptat, gimnàstica, 

 jocs i activitats per activar la ment, entre
d’altres.

Amb la teva col·laboració podem ampliar
les activitats i els dies.

Activitats de lleure

Al llarg de l’any l’entitat programa
diverses activitats de lleure com la sortida
a la platja, una sortida a la neu i diferents
sortides a teatre. Aquestes accions tenen
l’objectiu de gaudir del lleure i poder dur

a terme sortides que no sempre compten

amb transport, espai o recorreguts

adaptats a persones amb diversitat

funcional.

Amb la teva col·laboració podrem gaudir
d’un autobús adaptat per anar a la platja,

del lloguer de cadires amfíbies o de la
possibilitat de fer activitats adaptades.

Suport a la diversitat funcional

Informem, orientem, donem suport i
acompanyem a les persones amb
discapacitat i a les seves famílies. Ens

adaptem per atendre les necessitats,

millorar la qualitat de vida i

l'accessibilitat i promoure l'autonomia

de les persones.

Una persona amb discapacitat està en
desigualtat. L'atenció sanitària, les cures,

les adaptacions... tenen un cost que no
finança l'administració.

Col·labora perquè poguem seguir atenent
a totes les persones gratuïtament.GRÀC I ES

E LS  NOSTRES  PROJECTES



VOLS  FER  COMANDA  ; )

938  832  949

adfocet@adfo .cat

www .adfo .cat


