
Un Sant Jordi amb

Oportunitats



 

A Fundació Ared  treballem des de 1994 per la inclusió social i
laboral de persones en situació de vulnerabilitat, majoritàriament
dones, mitjançant la formació i l’acompanyament.

Salta és l’empresa d’inserció de Fundació Ared. Un espai de treball
inclusiu on creem noves oportunitats mitjançant l’elaboració de
productes de qualitat i socialment responsables.

Apostem pel treball i la producció com a eina de desenvolupament
personal i social, i posem en valor les capacitats de tots i totes les
professionals que formen part de Salta.

A través dels nostres productes, contribueixes a l’empoderament
de persones en situació d'alta vulnerabilitat i a la seva inserció
sociolaboral, contribueixes a reescriure la seva història! 

Moltes gràcies!

Un Sant Jordi amb Oportunitats



ARTESANALS

DE PROXIMITAT

SOCIALS

D'ALTA QUALITAT

A Salta produïm productes tèxtils que
són: 

Sumem esforços i, junts i juntes, construïm una societat més justa per a
tothom.

La nostra filosofia de treball està alineada 
amb els següents ODS:



Imperdible flor Artesanal*

Preus**:
Menys de 100 unitats:       3,50€/unit** 

Entre 100 i 500 unitats:     3,00€/unit

Més de 500 unitats:           2,50€/unit

Agulles Roses Sant Jordi

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Imperdible Flor amb senyera*
 
Preus**:

Menys de 100 unitats:       3,00€/unit 

Entre 100 i 500 unitats:     2,50€/unit

Més de 500 unitats:           2,00€/unit

Agulles Roses Sant Jordi

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Clauer Roses 

Preus**:

Menys de 100 unitats:       6,00€/unit 

Entre 100 i 500 unitats:     5,50€/unit

Més de 500 unitats:           5,00€/unit

Clauer Roses Sant Jordi

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Clauer Curt flor Artesanal*
 Preus **:
Menys de 100 unitats:       5,00€/unit 
Entre 100 i 500 unitats:     4,30€/unit
Més de 500 unitats:           4,00€/unit

Clauer Roses Sant Jordi

Clauer Llarg flor Artesanal*
 Preus **:
Menys de 100 unitats:       6,00€/unit 
Entre 100 i 500 unitats:     5,50€/unit
Més de 500 unitats:           5,00€/unit

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Punt de llibre *

Preus **:

Menys de 100 unitats:       5,00€/unit 

Entre 100 i 500 unitats:     4,50€/unit

Més de 500 unitats:           4,00€/unit

Punt de llibre Sant Jordi

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Punt de llibre senyera*

Preus **:

Menys de 100 unitats:       5,00€/unit 

Entre 100 i 500 unitats:     4,50€/unit

Més de 500 unitats:           4,00€/unit

Punt de llibre Sant Jordi

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Roses 

Rosa Paper*
 

Preus **:

Menys de 100 unitats:       6,00€/unit 

Entre 100 i 500 unitats:     5,50€/unit

Més de 500 unitats:           5,00€/unit

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Rosa Tela*
 
Preus **:

Menys de 100 unitats:       5,00€/unit **

Entre 100 i 500 unitats:     4,50€/unit

Més de 500 unitats:           4 ,00€/unit

Roses

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



 

Neules i Rosa Foam*
 
Preus **:

Neules  + Rosa:                   8,00€/unit
Neules Xocolata + Rosa    9,00€/unit

Neules i Rosa Sant Jordi

*Els colors poden variar/ unitats limitades

**Preus amb iva inclòs



www.fundacioared.org

comercial@fundacioared.org

CONTACTE 

Per a més informació i comandes:



www.fundacioared.org

Moltes gràcies!


