
LOTS QUE DEIXEN EMPREMTA
- Catàleg 2021 -

Lots gastronòmics per Nadal



Aquests lots no són uns lots qualssevol. 
Aquests lots són capaços de:

fer-te gaudir 
amb els seus productes 
bons, artesans i fets a 

consciència

promoure 
un consum sostenible i 

de proximitat

generar 
llocs de treball per 

persones amb 
especials dificultats

revertir
els beneficis de la seva 
compra en projectes 

socials per a les persones.
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Lots que deixen
empremta
Cada vegada més les empreses es qüestionen quin és l’impacte de les 
seves accions i què fan elles per canviar i millorar el món que ens envolta. 
Des d’Alba volem ser el vostre aliat. Aquest any la campanya dels lots del 
Grup Alba va dirigida a promoure que les empreses, però també les perso-
nes que en formen part, puguin deixar la seva empremta. 

#jodeixoempremta, aquest és el missatge que porten escrit els 
nostres lots a la caixa en 3 idiomes diferents, perquè pugui arribar més lluny. 
Es tracta d’una declaració d’intencions clara i ferma, que descobrirem en 
obrir la caixa.

Els nostres lots estan compromesos amb els següents 6 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que s’ha marcat la ONU pel 2030. Amb 
la compra d’aquests lots estaràs contribuint a assolir-los.

Compromesos
amb els ODS
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Si ets una empresa amb més de 50 professionals estàs obligada a complir 
amb la LISMI. Existeixen mesures alternatives com la contractació de 
serveis a un Centre Especial de Treball i també amb la compra dels nostres 
lots. Demana’ns el certificat.

Compleix amb
la LISMI

Des del 2005 promovem
l’economia social a través
dels lots gastronòmics
i les galetes El Rosal.
El Grup Alba és una entitat sense afany de lucre que acompanya les perso-
nes més vulnerables a fer realitat els seus desitjos i il·lusions a través de 
serveis diürns, assistencials, d’habitatge i laborals, axí com també promou 
un territori inclusiu i compromès. Des del nostre obrador El Rosal elaborem 
galetes artesanes com els “arrugats” que trobareu en aquesta proposta 
dels lots.

La gestió, coordinació i la manipulació dels lots es realitza aquest any des 
des d’una de les entitats del Grup, la Cooperativa Alba Jussà, que 
promou també la integració laboral de joves menors no acompanyats.



Propostes
de lots
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Lot 1

Blanc de Serè eco L’Olivera
Arrugats de xocolata de Galetes El Rosal 125 g
Torró bombó ametlla Alemany 125 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
24 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 

19€
     IVA



Lot 2

Blanc de Serè eco L’Olivera
Neules de Galetes El Rosal 140 g
Xocolata amb sal Casa Dalmases 100 g
Torró tou Alemany 125 g
Paté de campanya eco És Pallarès 100 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
24 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

24,70€
    MÉS IVA

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 



Lot 3

Tossudes negre eco L’Olivera
Arrugats de xocolata de Galetes El Rosal 125 g 
Ametlla marcona recoberta de xocolata negra Alemany 120 g
Torró crema torrada Alemany 125 g
Melmelada de tomàquets Es Im-perfect 160 g
Minisecalloneta Cal Tomàs (bossa de 8 unitats) 100 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
24 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 

30,15€



Lot 4

Agaliu blanc eco L’Olivera
Arrugats de xocolata de Galetes El Rosal 125 g 
Ametlles garrapinyades Carrella 150 g
Torró bombó ametlla Alemany 125 g
Melmelada de tomàquets Es Im-perfect 160 g
Paté de ceba i poma Es Im-perfect 110 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
24 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 

33,70€
    MÉS IVA



Lot 5

Tossudes negre eco L’Olivera
Oli d’oliva extra verge arbequí Cal Portalé 500 ml
Neules de Galetes El Rosal 140 g 
Torró tou Alemany 125 g
Formatge semicurat de cabra eco Vilavella 400 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
24 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 

42,60€



Lot 6

Naltres negre eco L’Olivera
Ratafia Els Raiers 70 cl
Arrugats de xocolata de Galetes El Rosal 125 g 
Torró crema torrada Alemany 125 g
Melmelada de mandarina Es Im-perfect 160 g
Paté de ceba i poma Es Im-perfect 110 g 
Xolís Cal Tomàs 250 - 270 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
36 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 

46,70€



Lot 7

Blanc de Serè eco L’Olivera
Escumós Reserva Brut Nature L’Olivera
Neules de Galetes El Rosal 140 g 
Torró de xocolata i praliné amb quicos i festucs Xócala 190 g
Paté de campanya eco És Pallarès 100 g
Paté d’olives negres eco És Pallarès 100 g
Formatge semicurat de cabra amb herbes Muntanyola 350 g
Minisecalloneta Cal Tomàs (bossa de 8 unitats) 100 g

Caixa kraft tipus maletí amb nansa de roba
36 x 36 x 15 cm

Targeta informativa a l’interior amb el missatge de la
campanya i informació sobre el nostre projecte

Aquest lot inclou: 

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          sense gluten -         vegà 

51,50€



Selecció de
productes
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Galetes

Arrugats de
Galetes El Rosal 
105 g

Arrugats de xocolata de
Galetes El Rosal 125 g

Arrugats de xocolata i praliné
de Galetes El Rosal 200 g

Neules de
Galetes El Rosal 140 g

Neules de xocolata de
Galetes El Rosal 140 g

Ventalls de xocolata de Galetes El Rosal 180 g

Cubanitos de xocolata de
Galetes El Rosal 115 g

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          Sense gluten -         Vegà 

COL·LABORACIÓ ESPECIAL
Neules solidàries de
Sant Joan de Déu 90 g

Descobreix els desitjos 
a dins de cada neula.



Vins, licors i cerveses

Blanc de Serè eco L’Olivera

Agaliu blanc eco L’Olivera

Tossudes negre eco
L’Olivera

Naltres Negre eco
L’Olivera

L’Olivera Reserva
Brut Nature

L’Olivera Reserva
Superior Brut Nature

Ratafia Els Raiers 70 cl

Cervesa Truja Fera
La Masovera 33 cl

Cervesa Obaga
Ctretze 33 cl

Cervesa Solana
Ctretze 33 cl

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          Sense gluten -         Vegà 



Dolços
Xocolata amb sal Casa Dalmases 100 g

Xocomuu crema de cacau
amb llet artesana
Casa Dalmases 250 g

Torró tou Alemany 125 g

Torró bombó ametlla Alemany 125 g

Torró crema torrada Alemany 125 g

Torró de xocolata i praliné
amb quicos i festucs
Xócala 190 g

Panettone
Fundació
Crisàlida 

Melmelada de
tomàquets imperfectes
Es Im-perfect 160 g 

Melmelada de mandarines imperfectes Es Im-perfect 160 g 

Ametlles garrapinyades
Carrella 150 g 

Ametlla marcona recoberta 
de xocolata negra Alemany 120 g

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          Sense gluten -         Vegà 



Salats

Paté de ceba i poma
Es Im-perfect 110 g

Olives arbequines eco
Cal Valls 200 g

Paté de campanya eco
És Pallarès 100 g

Paté d’olives negres
eco És Pallarès 100 g

Formatge semicurat de cabra
amb herbes Muntanyola 350 g

Formatge semicurat de cabra
Vilavella 400 g

Formatge El Pilós MAP
curat de vaca

Minisecalloneta Cal Tomàs
(bossa de 8 unitats) 100 g

Xolís Cal Tomàs
250-270 g

Conserva de pebrots
Apadrina Un Olivo 280 g

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          Sense gluten -         Vegà 

>> També servim pernils.
Pregunta’ns!



Oli de Marges
oli eco L’Olivera 250 ml

Oli d’oliva extra verge arbequí
Cal Portalé 500 ml

Altres

Herbes per cuinar
Cal Portalé 20 g

Infusió digestiva
Sambucus
(15 sobres de 2 g) 

Pack gourmet de
vinagres agredolços
Badia: Riesling, Merlot,
Porto i mel de taronja

Producte fet per una empresa social  -         ecològic -          Sense gluten -         Vegà 



Condicions,
personalització
i propostes amb
valor afegit
> 9 coses que has de saber
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El packaging  és un element important en la nostra proposta 
de lots i que treballem amb especial cura. 

Packaging
01

Promoting social economy with our gastronomic products since 2005

Jo deixo empremta.

Aquest lot no és un lot qualsevol. 

Aquest lot és capaç de fer-te gaudir amb els seus 

productes bons, artesans i fets a consciència per entitats 

socials i projectes d’economia social i del territori;

promoure un consum sostenible i de proximitat; 

generar llocs de treball per persones amb especials dificultats 

i revertir els beneficis de la seva compra en projectes socials 

per a les persones.

I tu?
Què faràs per deixar empremta?

#jodeixoempremta

10
 i

d
e

es
per deixar em

p
re

m
ta. 

El Grup Alba és una entitat sense afany de lucre que acompanya 

a les persones més vulnerables a fer realitat els seus desitjos i 

il·lusions a través de serveis diürns, assistencials, d’habitatge, de 

lleure i laborals, promovent també un territori inclusiu i

compromès. Des del nostre obrador El Rosal elaborem galetes 

artesanes que trobareu en els nostres lots gastronòmics.

La gestió i manipulació dels lots es realitza aquest any des des 

d’una de les entitats del Grup, la Cooperativa Alba Jussà.

Els nostres lots estan compromesos amb els següents 6 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible que s’ha marcat la ONU pel 2030.Comparteix aquesta experiència amb 

el hashtag #jodeixoempremta i etiquetant 

@associacioalba 

Trobaràs tots els nostres lots a botiga.aalba.cat

www.aalba.cat

Des del 2005 promovem

l’economia social a través

dels lots gastronòmics

i les galetes El Rosal.

Aquest lot i els seus productes

deixen empremta en les persones,

en el territori i ara també en tu.

#jodeixoempremta

Lot fet per

Disseny amb missatge:
El disseny de la caixa està pensat per reforçar i transmetre el 
missatge i el valor dels nostres lots a través de l’estampació de 
frases o dibuixos. Ho complementem amb elements que fan la 
caixa més atractiva, com la nansa de roba.

Una única caixa en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Sostenible amb el medi ambient:
Promovem un packaging respectuós amb el medi ambient, 
amb caixes reciclables, impressió sense tractaments i amb zero 
plàstics.
Fem servir malles protectores de cartró i viruta de paper per 
separar i protegir les ampolles i els productes de dins dels lots.

Detalls que diuen molt de nosaltres:
Un cop obrim el lot, la viruta de dos colors amaga el contingut 
del lot per allargar la sorpresa. Una targeta informa al consumi-
dor que aquest lot té un valor afegit i el convida a través d’un 
codi QR a descobrir com pot contribuir a deixar empremta. Per 
nosaltres és molt important que tothom sàpiga per què ens has 
escollit! ;)



A partir de 20 lots t’oferim la possibilitat de:

Personalitzar els lots amb els productes que 
més t’agradin: 
Escull la composició de productes que més t’agradi o bé posa’t 
en contacte amb nosaltres i en funció del teu pressupost et 
farem una proposta que s’ajusti a les teves necessitats. 

Personalitzar els lots amb un missatge: 
Et donem l’opció d’incloure dins del teu lot una targeta on 
podràs afegir un missatge personalitzat i el teu logotip. Podràs 
escollir entre diferents dissenys predefinitis i a través d’una eina 
podràs visualitzar el resultat final. També podem incloure una 
postal dissenyada per tu mateix/a si ens la fas arribar amb el 
temps suficient. 

Personalitzar els lots amb productes vegans 
i sense gluten 
Oferim productes aptes per a celíacs i persones veganes. Ho 
hem marcat amb icones al costat de cada producte per a què 
puguis confeccionar el  teu lot amb aquestes característiques.

Personalització
02

Enviem lots a tot el territori català i espanyol. 
També a l’estranger, però cal molta més previsió a l’hora de fer 
l’enviament perquè es tracta d’un transport especial.

En el moment de realitzar la comanda contactarem amb tu per 
veure quin dia o quina setmana t’agradaria rebre els lots.

Per comandes a una mateixa adreça:
· Si són superiors a 20 lots el transport és gratuït. 
· Si són inferiors a 20 lots hi ha un cost d’enviament. 

Per comandes a domicilis:
· Per enviar els lots a diferents domicilis i adreces treballem amb 
una empresa de transport. Hi ha un cost d’enviament per a cada 
lot. 

> Contacta amb nosaltres per saber les tarifes.
lots@aalba.cat
T. 973 650 647 / 626 997 397

Enviaments i transport03



Et proposem dues accions de fidelització cap als teus 
treballadors i seguidors. Com?

Comunicat intern per a empreses: 
Sabem que la comunicació és un valor afegit i per això 
hem confeccionat un document intern per tal que les 
empreses el pugueu fer arribar a tots els vostres treballa-
dors, amb l’objectiu d’informar del valor afegit que ama-
guen els nostres lots i de l’aposta que heu fet com a 
empresa.
El mateix comunicat podria servir també per a enviar-lo a 
col·laboradors.

Fotografies per a les xarxes socials: Et proporcionem material gràfic per poder penjar a les 
teves xarxes perquè així puguis donar a conèixer que has 
fet una aposta per uns lots que deixen empremta. Et 
podem fer arribar fotografies de com s’estan fent els teus 
lots o un breu vídeo amb el testimoni de les persones que 
participen en la manipulació.

Comunicació
i fidelització
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Sopars, brunch i vermuts virtuals: 
La pandèmia ens ha obligat a reinventar-nos i a ser més 
creatius i l’any passat ja vam inciar els sopars virtuals amb 
algunes empreses. Els sopars virtuals són un esdeveniment 
virtual que susbstitueix el tradicional sopar d’empresa en 
què, per mitjà d’un codi QR, els professionals comparteixen 
el seu lot tots connectats. Aquesta idea també es pot fer 
amb un brunch o un vermut. Fem que aquest any el lot de 
Nadal sigui tot un esdeveniment i un joc!

Converteix els lots de Nadal en un joc! 
Regalar una caixa sempre té un factor sorpresa. Què hi 
haurà a dins? Et proposem aprofitar l’excusa dels lots per 
organitzar un petit joc entre els teus treballadors que serveixi 
d’exercici de cohesió, de dinàmica de grup, fidelització o 
challenge conjunt.
A partir d’un missatge, una targeta rasca rasca o un objecte 
pot sorgir una experiència divertida. Les normes del joc les 
poses tu! Juguem? 

(En funció de la complexitat, el joc podria tenir un cost addi-
cional). 

Tens alguna altra idea que ens vulguis proposar? 
Estem oberts a noves experiències!

Experiències
al voltant dels lots
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Hem creat una pàgina web específica de la campanya que 
proposa a la persona que rep el lot “10 accions fàcils per 
deixar empremta”. 

A través d’un Codi QR que trobarà a la targeta de dins dels 
lots accedirà a la web de la campanya. 
www.aalba.cat/jodeixoempremta

A la web es convida a tothom a compartir fotografies a les 
seves xarxes socials amb el hashtag #jodeixoempremta

Una web amb 10 idees
per deixar empremta
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No ho deixis fins a l’últim moment! Si realitzes la teva 
comanda de lots de Nadal abans del 30 d’octubre podràs 
gaudir d’un 5% de descompte. 

A més, ens ajudes a planificar molt millor la 
campanya i tenim més possibilitats de perso-
nalitzar els lots amb missatges i targetes. 

Aprofita el descompte 
abans del 30 octubre!
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A la nostra botiga online trobareu les 7 propostes de lots de 
Nadal que hi ha en aquest catàleg, perquè amb 5 clics 
pugueu realitzar la comanda. Nosaltres l’enviarem al domicili 
de la persona en 48h - 72h i se’t notificarà via sms perquè en 
puguis fer seguiment. Automàticament la botiga generarà 
una factura que s’enviarà al client. 

Entra a la botiga online: www.botiga.aalba.cat

Per comandes puntuals 
tenim la botiga online
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5%

Sabem per experiència que de vegades fer la tria dels lots 
es pot convertir en una tasca complexa ;) Per això, la Sílvia 
i tot l’equip dels lots estaran al teu costat per ajudar-te a 
escollir l’opció que millor s’adapti a les teves necessitats i 
pressupost. Contacta amb nosaltres sense compromís! 

Hola soc la Sílvia! 
Amb què et puc ajudar?
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Sílvia Servent 
lots@aalba.cat T. 973 650 647 / 626 997 397



GRUP ALBA
Avd. Onze de Setembre s/n,

25300, Tàrrega,  973 650 647
www.aalba.cat

COMANDES
Sílvia Servent
lots@aalba.cat

T. 973 650 647 / 626 997 397

LOTS FETS A M
À

 

*Realitza la teva comanda abans del 30 d’octubre de 2021 i gaudeix d’un 5% de descompte.*


