
 

 
SANT JORDI 2017 
#UnaRosaUnaOportunitat 
 
Creiem que tot nen i jove es mereix una oportunitat de futur, independentment de la 
situació que li hagi tocat viure. Per això, com ja és tradició, a la Fundació Comtal 
celebrem el dia de Sant Jordi sota el lema "Una Rosa, Una Oportunitat".  

 
Un petit gest, com regalar una rosa, pot suposar un 
gran canvi en la vida dels nens i joves vulnerables 
que atenem.  
 
Els mateixos nens que s’han implicat per fer que 
aquesta rosa sigui especial.  
 
Totes les roses aniran acompanyades d’un 
punt de llibre dibuixat a mà i amb cor per 
cada un dels nostres infants i joves    .
 
Col·labora fent del proper 23 d'abril un Sant Jordi 
solidari.  
 
Entre tots podem reescriure el futur dels nens i joves 
més vulnerables del Casc Antic de Barcelona. 
 
 
*Exemple de punt de llibre i rosa de l’any passat. 
 

Com pots col·laborar? 
 

• Regalant als teus clients o treballadors la rosa solidària i el punt de llibre fet a 
mà i amb cor pels infants de la Fundació Comtal. 
  

• Fent un donatiu que es destinarà íntegrament a donar suport educatiu i 
acompanyament als més vulnerables perquè puguin tenir una oportunitat i 
trencar el cercle d'exclusió en què viuen.  

 
 

http://www.comtal.org/


 

Preus: 
 
Roses amb el punt de llibre:  
 

• Entre 1 y 100: 3,5€ per unitat. 
• Entre 100 y 200: 2,70€ per unitat. 
• Entre 200 y 500: 2,50€ per unitat. 
• Entre 500 y 1.000: 2,30€ per unitat. 

 
Només el punt de llibre: 
 

• 1,5€ per unitat. 
 
Què us oferim? 
 
Rebreu un certificat de donació que us permetrà desgravar el 35% de l’import de la 
col.laboració en la declaració de l’Impost de Societats. Podeu trobar més informació al 
web: http://www.comtal.org/ara-el-teu-donatiu-es-encara-mes-valuos/ 
 
Quina difusió farem? 
 

• A través d'una nota de premsa fem menció de tots els col·laboradors en la 
campanya. 

• Mitjançant la nostra pàgina web. 
• A través de les nostres xarxes socials fem esment de tots els col·laboradors. Si 

ens envieu una fotografia amb les roses que repartiu també podríem fer una 
menció especial. 

 
Per fer la teva comanda 

1. Envia un mail indicant el número de roses o punts de llibre que voldràs. 
2. Fes la transferència corresponent a l’import al número de compte: 

ES3621003002002200314811. 
3. Digues quin dia vols rebre la comanda i on. 

  
Contacte  
Andrea Waring. fundraising@comtal.org. 932954636. 
 
Gràcies! Entre tots fem un Sant Jordi ple d’oportunitats! 
 
 
 
A la Fundació Comtal fa més de 21 anys que promovem l'educació i la inserció social i 
laboral dels que més ho necessiten.  
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