










 

 







PLANIFICACIÓ DE FUTUR
Assistència, modi�cació de la capacitat i tutela.

Xerrada a càrrec de:

Albert Rodríguez Fernández
SOM - Fundació Catalana Tutelar Aspanias

Dimecres, 17 de juny

17.30 hores

CC Sant Jordi - Ribera Baixa
C. Dolores Ibárruri, 45 (El Prat de Llobregat)

La Fundació Rubricatus  |  C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat  |  T. 93 478 46 29  |  lafundacio@rubricatus.org Amb la col·laboració de:

www.rubricatus.org La Fundació Rubricatus @FRubricatus La Fundació Rubricatus
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El Centre Ocupacional de La Fundació 
Rubricatus realitza producte propi per a 
particulars i empreses. Els seus usuaris i 
usuàries confeccionen de manera 
manual productes elaborats amb 
diferents tipus de materials: teles, FIMO, 
suro, paper maché, silicona, entre 
d’altres. 

Tots els bene�cis de la venda dels 
productes es destinen íntegrament a la 
compra de matèries primeres per a 
donar continuïtat a l’activitat i al 
desenvolupament d’accions culturals i 
d’oci per als usuaris del Centre 
Ocupacional de La Fundació Rubricatus.

–
PRODUCTE
PROPI
–

Contacte:
 Correu electrònic: lafundacio@rubricatus.org 

Telèfon �x: 93 370 91 51

C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat

www.rubricatus.org

Tesiprat Serveis Postals presta serveis 
postals i de màrqueting directe d’última 
generació a empreses, organismes públics i 
particulars. 

La secció de Serveis Postals de Tesiprat 
Serveis ofereix solucions integrals 
diferenciades i ajustades a les necessitats 
dels seus clients, en matèria de serveis 
postals, serveis de màrqueting directe, 
logística promocional i posting. A més, la 
ubicació de les instal·lacions, molt pròximes 
als grans centres d’admissió de 
correspondència i paqueteria, unida a la 
quali�cació com a empresa consolidadora 
de Correus, proporcionen avantatges 
comparatius diferencials.

Tesiprat Serveis Postals compta amb un 
equip humà professional, format i estable, 
amb inversions en maquinària d’última 
generació, serveis de transport i logística 
propis i amb un profund coneixement de la 
zona d’actuació. Tot això permet garantir 
uns resultats totalment satisfactoris en 
qualsevol dels serveis oferts.

Els Serveis Postals de Tesiprat Serveis compten 
amb la certi�cació ISO 9001, que l’acredita com 
una organització que demostra la capacitat per 
complir les demandes dels seus clients i de 
proporcionar de forma coherent els serveis tal i 
com requereixen els reglaments aplicables.

–
POSTALS
–

Persona de contacte: Rodrigo García / Delegat comercial
 Correu electrònic: rgarcia@tesiprat.com

Telèfon �x: 93 370 91 51
Mòbil: 686 148 343

C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat

www.rubricatus.org

El Servei de Neteja de Vehicles per a 
empreses de Tesiprat Serveis ofereix la 
possibilitat de realitzar la neteja exterior i 
interior de manera conjunta o per separat, 
adaptant-se a les necessitats particulars 
de cada client i de cada ocasió, amb la 
combinació que més convingui.

L’equip que conforma la secció de Neteja 
de Vehicles es trasllada a les 
instal·lacions de l’empresa contractant 
amb tot l’equip necessari: aspiradors 
d’alta potència, generadors d’energia 
propis i productes de neteja en sec i 100% 
ecològics.

L’ús de productes 100% ecològics de 
neteja en sec permeten oferir un servei 
sostenible i respectuós amb el medi 
ambient, a més de suposar un estalvi total 
d’aigua.

El Servei de Neteja de Vehicles de Tesiprat 
Serveis estalvia els costos indirectes de 
temps i desplaçaments a túnels de rentat i 
permet uni�car els costos mensuals del 
servei en una sola factura.

L’ús de productes 100% ecològics de 
neteja en sec permeten oferir un servei 
sostenible i respectuós amb el medi 
ambient, a més de suposar un estalvi 
total d’aigua.

–
NETEJA DE 
VEHICLES
–

Persona de contacte: Rodrigo García / Delegat comercial
 Correu electrònic: rgarcia@tesiprat.com

Telèfon �x: 93 370 91 51
Mòbil: 686 148 343

C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat

www.rubricatus.org

La secció de Serveis de Manipulació 
i Condicionament de Tesiprat 
Serveis ofereix l’assessorament 
industrial a les empreses i la 
possibilitat d’externalitzar una part 
dels processos productius que 
exigeixen una dedicació intensiva 
de mà d’obra. També els presenta 
un ampli portafoli de productes i 
serveis que els faciliten l’ampliació 
dels recursos productius sense 
augmentar les despeses �xes.

Tesiprat Serveis de Manipulació i 
Condicionament actua sota les 
premisses d’una alta qualitat 
productiva, una provada i total 
e�càcia en l’entrega de les comandes 
plani�cades i una gran e�ciència 
productiva que assegura, a més 
d’uns resultats satisfactoris, 
l’optimització de la capacitat 
productiva dels nostres clients.

Els Serveis de Manipulació i Condicionament 
de Tesiprat Serveis compten amb la certi�cació 
ISO 9001, que l’acredita com una organització 
que demostra la capacitat per complir les 
demandes dels seus clients i de proporcionar 
de forma coherent els serveis tal i com 
requereixen els reglaments aplicables.

–
MANIPULACIÓ 
I CONDICIO-
NAMENT
–

Persona de contacte: Rodrigo García / Delegat comercial
 Correu electrònic: rgarcia@tesiprat.com

Telèfon �x: 93 370 91 51
Mòbil: 686 148 343

C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat

www.rubricatus.org

El Servei de Jardineria de Tesiprat Serveis 
es dedica a la reforma i manteniment 
d’espais urbans enjardinats i de tot 
tipus de jardins per a organismes 
públics, empreses privades i particulars, 
amb excel·lents resultats. 

La secció, que presta servei a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, disposa dels 
mitjans humans i tècnics més avançats 
per garantir uns serveis d’alta qualitat 
als seus clients. A més, compleix tots 
els requisits en matèria mediambiental,
de seguretat i prevenció.

Tesiprat Serveis de Jardineria manté i 
renova permanentment el seu 
compromís amb el medi ambient. Aplica 
criteris de gestió mediambiental basats 
en la sostenibilitat, tant en el disseny i la 
creació d’espais verds, públics i privats, 
com a l'hora de mantenir-los i 
reformar-los.

–
JARDINERIA
–

Persona de contacte: Rodrigo García / Delegat comercial
 Correu electrònic: rgarcia@tesiprat.com

Telèfon �x: 93 370 91 51
Mòbil: 686 148 343

C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat

www.rubricatus.org

Càtering ÉsBo és la línia de serveis de 
càtering de Tesiprat Serveis. El servei 
compta amb una llarga experiència i 
disposa d’una àmplia oferta de productes 
de qualitat i serveis destinats a empreses 
privades, organismes públics i entitats del 
Tercer Sector.

El servei de Càtering ÉsBo s’adapta a les 
diferents necessitats i preferències dels 
clients i se’ls assessora perquè els 
esdeveniments programats siguin tot un èxit. 

Càtering ÉsBo ofereix una línia de coffee i 
lunch amb menús tancats però també dóna 
la possibilitat d’elaborar un menú 
personalitzat al gust i necessitats del client. 

El Servei de Càtering de Tesiprat Serveis 
també ofereix una gran varietat de 
propostes per a esdeveniments. Amb una 
àmplia experiència en el servei de càterings 
per a actes públics i privats, Càtering ÉsBo 
és el millor complement a l’hora 
d’organitzar un esdeveniment, oferint un 
servei professional, elegant, original i que 
mai descuidi la qualitat dels seus productes.

–
CÀTERING
ÉSBO
–

Persona de contacte: Elena López / Delegada comercial
 Correu electrònic: elopez@cateringesbo.com

Telèfon �x: 93 370 91 51
Mòbil: 661 615 316

C. Girona, 10-12 (08820) El Prat de Llobregat

www.rubricatus.org

Aquesta és una mostra de les empreses privades, organismes públics i entitats que 
ens permeten seguir oferint, dia a dia, els productes i serveis de Càtering ÉsBo i 

continuar contruint el projecte d’impacte social de La Fundació Rubricatus.
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