Dades de contacte
· Necessites personalitzar un producte tèxtil?
· Ets una empresa, entitat, escola o administració
compromesa amb el medi ambient i socialment
responsable que busca fer un producte
institucional a mida?
· T’agradaria promoure un consum més
responsable i de proximitat per contribuir
a generar ocupació al territori?
· Vols ajudar-nos a fer difusió o fer-te soci col·laborador?

Truca’ns i/o visita’ns!
CET Estel Tàpia
www.esteltapia.org · 93 442 84 98
info@esteltapia.org

Centre especial de treball

Estel Tàpia

Projecte social d’ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat
Complements tèxtils · Confecció de peces úniques i sostenibles
Amb valor social · Fetes al barri del Raval, Barcelona

CET Estel Tàpia
Complements tèxtils fets a Barcelona
per crear oportunitats
Estel Tàpia som un Centre Especial de Treball (CET), situat al
barri del Raval de Barcelona: Un projecte d’economia social
integrat al Grup Sant Pere Claver i a través del qual, des de
l’any 1984, promovem la inserció laboral i social de persones
amb discapacitat o amb un trastorn mental i que, d’acord a les
seves capacitats i habilitats, busca accedir al mercat laboral.
En el projecte també incorporem una formació prelaboral i
d’habilitats bàsiques per adquirir els coneixements i les competències tècniques necessàries per a millorar l’ocupabilitat
de les persones usuàries.
Amb més de 70 anys d’història, des de Grup Sant Pere Claver
ens dediquem a l’atenció de persones en situació vulnerable:
curem, cuidem i acompanyem per transformar els vincles i
promoure l’autonomia de cada persona.
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Taller de confecció
Produccions
personalitzades

Sostenible
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Descobreix el nostre
projecte amb valor social!
www.esteltapia.org
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Ecotó
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Barcelona

Taller de confecció

Tèxtils personalitzats amb valor social
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Ecotó
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Vora Barcelona

Què fem?

VORA

Productes reutilitzables per als
teus aliments

Bags that care: Bosses i complements
fets al Raval

Línies de productes

Estel Tàpia

Estel Tàpia
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Taller
de
confecció
Produccions personalitzades

Tèxtils de
proximitat
amb
valor social
S

om un projecte d’economia social que

treballa des del barri del Raval per donar ocupació
a persones amb discapacitat i oferir un servei
a empreses amb responsabilitat social.
Oferim serveis de confecció per a empreses, institucions i dissenyadores que vulguin treballar
sota paràmetres de responsabilitat social.
Els nostres clients valoren la professionalitat, el
servei i el tracte personalitzat i, per suposat, el
valor afegit de treballar amb una empresa social.
Els treballadors/es del Centre Especial de Treball
son professionals de la confecció que tenen certificat de discapacitat.
Les responsables de producció del taller vetllen
perquè totes les comandes siguin entregades a
temps i compleixin amb les expectatives del client.

Estel Tàpia
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” social

Sostenible

Ecotó

Complements
tèxtils
reutilitzables
amb
valor social
E

cotó és una línia de complements tèxtils reutilitzables que

contribueix a reduir els residus contaminants pel medi ambient.

Embolcalls per aliments

Bosses de cotó

Mascaretes

Per evitar l´ús del paper d’alumini

Una alternativa original i molt

Reutilitzables per reduir el rebuig

pràctica a les bosses de plàstic

de les d’un sol ús

Estil tote bag

S’atenen a la Norma UNE 0065 que

Exterior de cotó/polièster i interior
de plàstic per a ús alimentari. BPA
Free
Netejar amb un drap humit o a la

100% de cotó de 340 gr
Il·lustració a una cara
3 mides

Rentadora a 30º

regula la confecció de màscares
higièniques reutilitzables
Diferents estampats
Fèrula nasal i cordó elàstic i adaptable

Vida útil de 2 a 3 anys

Reutilitzable fins a 85 rentats

Packaging i disseny personalitzats a

Talles adults i infants

partir de 100 unitats
3 mides

Descobreix més a la shop! www.esteltapia.org/shop
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Estel Tàpia

”

Embolcalls respectuosos amb el
medi ambient i els teus aliments.
Elaborats per persones en situació
de vulnerabilitat.

”
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Simpfly Magazine

Simpfly Magazine
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Vora
Barcelona
Bags that care:
Bosses i complements fets
al Raval

”

“És una motxilla resistent,
còmoda i versàtil per
cada dia”

L

a marca VORA Barcelona neix

sones que treballen al nostre taller.

a mitjans de 2017 com a part del

Per això, adaptem els dissenys a les

nostre projecte d’inserció laboral,

seves capacitats i els seus ritmes

per a ser un referent en el sector dels

i realitzem tirades limitades: cada

complements tèxtils fets a Barcelona

peça és única i cada una d’elles

amb caràcter social i autèntic.

transmet amb la seva forma i colors

Tots estant confeccionats amb restes
d’estocs tèxtils de proveïdors locals

les històries del barri i de les mans
que les han confeccionat.

i seguint els criteris de l’Economia
Social i Solidària, posant sempre en
el centre les necessitats de les per-

Estel Tàpia
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Simpfly Magazine

Simpfly Magazine
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