
tèxtils o de PVC en tots els formats, confeccionades 
amb ullets, vaines o amb velcro.

Roll-up (enrotllable), Pop-up (plegable),
Wall (fons d’escenari), tòtems, amb opció de 
compra o lloguer.

PANCARTES BANDEROLES /  BANDERES 

EXPOSITORS

per penjar en fanals, sostres, façanes, màstils i models plegables
amb suport de 2 i 4 metres. 

DECORACIÓ D’ESPAIS

PLAFONS SACS AROMÀTICS / BOSSES

articles tèxtils amb imatge i tamany personalizats.

Ampli catàleg d’articles personalitzables. Marxandatge amb 
valor social per a la seva entitat, consultable a l’enllaç:
http://ves.cat/mgeF

VINILS
ESTAMPACIÓ / SERIGRAFIA 

convertir les teves fotos en 
quadres és molt fàcil. Entra 
a la web, carrega la foto, 
tria la mida i ja està!
La nostra botiga online a
www.fupar.cat

digitals, de tall (lletres corpòries, senyalització...) i laminats.

Equip humà
Més de 300 persones amb discapacitat beneficiades
pel projecte fundacional:
- Contractades en el Centre Especial de Treball.
- Assistides en el Centre Ocupacional.
Prop de 100 persones de suport, i un nombrós 
equip de voluntariat.

MISSIÓ

Som una entitat d’economia social i sense finalitat de 
lucre, creada per a generar oportunitats laborals estables, 
formació professional, serveis assistencials d’atenció 
terapèutica i activitats socioeducatives en el temps de 
lleure per a persones adultes amb discapacitat, prioritària-
ment intel·lectual. 

CONFIANT AMB LA FUNDACIÓ

EXPERIÈNCIA
Prop de 50 anys oferint solucions als clients. Contribuïnt 
com a col·laboradors en l’assoliment dels seus objectius 
i necessitats.

PROFESSIONALITAT
Persones especialistes i amb experiència en cadascuna 
de les unitats de negoci.

RESPONSABILITAT SOCIAL
Desenvolupem i implantem metodologies innovadores 
en formació i empleabilitat de les persones amb discapa-
citat, posant en valor les seves capacitats i la feina ben 
feta.

QUALITAT I INNOVACIÓ
Clara orientació a la millora contínua i a la innovació en 
processos i solucions personalitzades.

QUALITAT
DE VIDA

QUALITAT
DE SERVEI

QUALITAT
DE RELACIÓ

fires
escenaris
exposicions
 i esdeveniments.

En el nostre Centre Especial de Treball
disposem també de:

Campiones Olímpiques, 36 

08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 788 36 62  
comercial@fupar.cat

www.fupar.cat

RENTAT DE VEHICLES

SERVEIS INDUSTRIALS

PRODUCTE ARTESANAL

CENTRE DE JARDINERIA

FLORISTERIA

SERVEIS MEDIAMBIENTALS

per a  exposicions i decoració 
de tot tipus. Varietat de mides, 
gruixos i materials (cartró-
ploma, forex i polipropilè). 
Per penjar amb cinta adhesiva, 
velcro o ganxos.

QUADRES

SERVEIS    
D’IMATGE


