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Nosaltres  
Qui som?
Som una associació formada per persones que acompanyen a persones 
amb discapacitat intel·lectual a L’Hospitalet (Barcelona).

Des de 1968 treballem per respondre a les seves necessitats presents i 
futures, i també les de les seves famílies i entorn social.

Actualment atenem a 114 persones en diferents serveis especialitzats. 

Amb l‘objectiu de fer possible el desenvolupament d’un lloc de treball 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual, en alguns casos, i la 
realització d’una teràpia ocupacional en d’altres, vàrem iniciar fa temps 
una línia de treball basada en l’artesania.

Les peces que us presentem són el resultat de molt temps d’aprenentatge 
i ensenyament, d’adaptar i consolidar habilitats i esforç per apropar-nos 
als desitjos i necessitats dels nostres compradors: empreses, associacions, 
clients...

Són productes especials, que busquen donar a conèixer les capacitats i 
habilitats dels qui ho fan possible. D’alguna manera, creem una cadena 
de benefici mutu socialment responsable. 

per QuÈ alpI  
La llegenda
Quan l’associació buscava un nom, vam conèixer una historia del poble 
d’Alp, on, en un dur hivern, un cérvol es va apropar al poble buscant menjar. 

Al principi els habitants del poble tenien por i l’animal fugia del contacte amb 
les persones. Però poc a poc els habitants d’Alp es van acostumar a veure’l 
passejar pel poble, agafar menjar i acceptar la companyia de nens i adults. 

Aquesta història mostrava un exemple d’integració i unitat que compartia la 
nostra associació. És per això que vam escollir el nom d’ALPI, com el cérvol.
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regals
Productes únics creats a Alpi per vendre a botigues o regalar a grups. 

Safata sushi
Ceràmica esmaltada i amb vernís alimentari

Safata formatgeSafata  pizza

Vaixella personalitzada

Gats decoratius
Paper maixé

Safates buidabutxaques
Ceràmica i vidre reciclat

8 98 9



Tote bag
Estampat personalitzat

Bijuteria
Ceràmica i vidre reciclat

Peces modernistes Colls de punt
Bossetes Ratoncito Pérez

regals personalitzats
Productes únics personalitzats.

Fets per encàrrec tant per a empreses com per a particulars.

Vaixella
Ceràmica esmaltada i vernís 
alimentari

ImantsPack de benvinguda

Obsequi nadalenc per a
l’Ajuntament de L’Hospitalet

10 1110 11
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MoMeNts IMportaNts
Realització sota encarrec.

Podem adaptar el disseny a les vostres necessitats. 

Plaques

Trofeus

Altres

NaixementsNoces

14 1514 15
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dIsseNY uNIk
Mai un desig havia tingut tant valor. 

La campanya UNIK transmet el desig cap a una persona propera però, a 
més, satisfà els desitjos de les persones que ho han fet. 

Fet a mà per persones amb discapacitat intel·lectual. Cada paraula és 
única, com úniques son les lletres amb què estan fetes.

Desitjos

18 1918 19
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saNt JordI
Productes artesanals per a la Diada de Sant Jordi.

Roses
Agulles de pit

Imants

Titelles de dit

Roses i teules

Llapis i tasses

22 2322 23
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Nadal
Productes de Nadal creats a Alpi.

Decoració per a l’arbre de Nadal
Diferents materials

Pessebres 

Safata per al raïm de Cap d’Any

Parament de taula i decoració nadalenca

26 2726 27
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enfanga’t
Taller de ceràmica.

refugi dels sentits
Experimenta a la nostra sala multisensorial.

diverchef
Taller de cuina.

paper maixé
Taller de manualitats.

diversiteam
Activitat dirigida a empreses.

eXperIÈNCIes
Endinsa’t al món d’ALPI i gaudeix d’una experiència única amb persones 
amb discapacitat intel·lectual. Et sorprendrà!

Vine a divertir-te amb qui més t’estimis: família, amics, companys de 
treball, etc.

30 3130 31



Fernando

M. del Mar

Jordi
toñi

Marta

antonio

32 3332 33



Informació dels productes i comandes:

Tel. 93 437 47 50

Informació de l’associació:

www.asociacionalpi .es

/asociacionalpi

@alpi_lh

@alpi_lh

Amb la col·laboració de

34 3534 35
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