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“Cristalls
de llum
espurnegen
com estels
i l’esplendor 
de l’alba fa 
renéixer la 
innocència.”

Poema creat i reproduït en sèrie 
limitada per les persones d’ADFO 
al taller de creació poètica i 
impremta de la Fundació Miquel 
Martí i Pol.

Potser no ho saps, però al teu voltant hi 
ha persones amb superpoders! Som les 
persones amb diversitat funcional de 
l’ADFO! 

Els nostres poders són el coratge per 
afrontar el dia a dia amb valor i valentia 
i l’entusiasme perquè superem reptes i 
sabem que voler és poder!

No treballem mai sols. Treballem amb 
gent com tu que, confiant en nosaltres i 
comprant els productes que elaborem, 
contribueix a transformar
el món i omplir-lo d’oportunitats.

Sols som invencibles, però junts
serem imparables!



ADFO CET és el centre especial de 
treball de l’ADFO i ens dediquem 
a aconseguir una societat més 
inclusiva.

El nostre compromís social és que les 
persones amb diversitat funcional 
tinguem una vida normalitzada, volem 
participar i aportar el nostre valor 
a la comunitat. Les competències i 
capacitats de cada persona ens fan 
persones úniques. 

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 els 
productes d’aquest catàleg.



BOSSA ESTIVAL
—

Bosa 100% cotó amb 
colors de temporada.

9€ (unitats limitades)



ROSA NATURAL 
I GERRO DE CARTRÓ
—

Rosa natural amb 
gerro de vidre amb 
cercles de cartró.

15,50€ 
(unitats limitades)

RECICLEM
REUTILITZEM

REAPROFITEM
RECICLEM

REUTILITZEM
REAPROFITEM

PAPERINA AMB 
ROSA NATURAL
—

Aspidistra amb rosa 
natural i drac.

4,50€



BOSSA REIXADA
—

Bossa ecològica per a 
compra de fruita amb 
colors de temporada.

5€ (unitats limitades)



ROSA PER SOLAPA
—

Rosa de tela amb agulla.

4€ (unitats limitades)

ROSA DINS CERCLE
—

Rosa de cinta de ras, 
amb cercle de cartró.

4€ (unitats limitades)

EL DRAC LECTOR
—

Punt de llibre.

2€

*** Tots els preus del catàleg són amb IVA inclòs



Ajuda’ns a arribar a cada
porta, a trencar barreres,
a ser més grans.

Comparteix aquest catàleg
amb els teus amics i familiars.
Junts arribarem fins on cap altre 
superheroi ha arribat mai.

Sols som invencibles, 
junts serem imparables!

Gràcies!

A ADFOCET hem desenvolupat 
3 línies de negoci, a part del 
regal corporatiu, d’acord a les 
necessitats del mercat i de les 
persones amb diversitat funcional:

MANIPULATS
Oferim a les empreses processos 
productius sistematitzats com 
ensobrar, encaixar, empaquetar, 
muntar peces, etc.

GESTIÓ DE SERVEIS DELEGATS 
Oferim la gestió de serveis com 
poden ser comerços, recepcions, 
transport... 

SECRETARIAT I TELEMÀRQUETING
Oferim diferents serveis 
relacionats amb tasques 
administratives i campanyes de 
telemàrqueting: enquestes de 
satisfacció, estudis de mercat, 
prospeccions comercials...



ADFOCET 
Centre Especial de Treball
de l’Associació Diversitat
Funcional d’Osona
T.00320

Més informació i contacte

T 93 883 29 49
adfocet@adfo.cat 
www.adfo.cat 
www.adfocet.cat
personesambsuperpoders.cat

http://www.adfo.cat/

