
CATÀLEG DE
PRODUCTES
SOLIDARIS
2022-2023



AQUEST NADAL REGALA
SOLIDARITAT!
El Nadal s’apropa i des de la Fundació Comtal i
PROIDE us oferim un catàleg de productes solidaris.
D’aquesta manera podreu col·laborar per ajudar als
col·lectius més vulnerables. 

Els beneficis obtinguts amb els productes solidaris
es destinaran a donar oportunitats de futur a
infants i joves en situació vulnerable de Barcelona,
Guatemala, Perú, Madagascar, Togo i Líban. 



POSTAL DE NADAL

Sense personalitzar: 0,90€
unitat.

Personalitzada amb logotip i
frase: 1,20€ unitat.

Sobre (opcional): 0,036€
unitat. 



POSTAL DE NADAL

Sense personalitzar: 0,90€
unitat.

Personalitzada amb logotip i
frase: 1,20€ unitat.

Sobre (opcional): 0,036€
unitat. 



FELICITACIÓ DE NADAL DIGITAL

Podeu desitjar un Bon Nadal i un feliç Any Nou a la vostra
comunitat educativa, enviant un vídeo mitjançant els
diferents canals de comunicació. Aquest estarà
protagonitzat i fet amb molt de cor pels infants i joves de
la Fundació Comtal i la Fundació Proide. 

Preu pel vídeo que podreu enviar pels diferents canals
digitals: 150€ 



LOT DE COMERÇ JUST 
Conté productes ecològics certificats,
d'elaboració artesanal i de comerç
just. 

12€ 

Melmelada de poma i canyella,
xocolata negra mascao 85%, galetes
artesanes de la Fundació
Comtal,decoració per l'arbre de
Nadal i postal.
L’empaquetat costa 2€ extra.



LOT DE COMERÇ JUST 
Conté productes ecològics certificats,
d'elaboració artesanal i de comerç
just. 

30€ 

Xocolata 70% amb nibs, cacau amb
taronja i canyella, panela BIO
400gr, got ceràmica 180 ml,
melmelada de poma i canyella, cafè
ecològic amb chai, decoració per
l'arbre de Nadal, galetes artesanes
de la Fundació Comtal i postal, amb
empaquetat inclòs. 



CATÀLEG DE PRODUCTES

Galetes artesanes 
de Fundació Comtal
4€

Melmelada de poma 
i canyella
2,95€

Xocolata negre 
mascao 85%
2,55€

Te Rooibos
ecològic
3,70€



CATÀLEG DE PRODUCTES
Ampolla Inox * 
(hi ha més models)
25,85€

Got ceràmica 
180 ml
7,10€

Got de bambú* 
(hi ha més models)
10,35€

Bossa de tela
7,10€



CATÀLEG DE PRODUCTES

Xocolata 70% amb nibs
2,65€Cacau amb taronja

i canyella
3,15€

Cafè ecològic 
amb chai 
3,75€



Omple el següent formulari 

Fes el donatiu corresponent mitjançant transferència a PROIDE, al
número de compte: ES57 2100 0887 5902 0027 0599. 

Indiqueu el nom de la persona, escola o empresa i el concepte de
l’ingrés, postals i lots de nadal 2022, per tal de poder fer el
seguiment.

Dades de contacte:
Ainara García. 93 295 46 36/ fundraising@comtal.org
Javier Hernando. 60 961 81 68/ proide@fundacioproide.org

Moltes gràcies pel vostre suport!                             

COM PUC FER LA COMANDA?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9gSwv5-dHhH9DvAQLe1FOo1BUMDBTTzFVWjVYVDZaU1pDRkFCNTYzRlczNy4u

