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Vetllem
per la sostenibilitat

ambiental, social
i econòmica, 

per la accesibilitat
i per la nostra cultura

i patrimoni.
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Icaria Gràfiques som un Centre Especial de Treball en el sector 
de la indústria gràfica, que opera des de l’any 1992 als seus tallers 
situats al Poblenou de Barcelona.

Treballem amb professionalitat, donant el millor servei al client i 
oferint el millor preu.     

Però, ens distingim d’altres firmes pel fet de contractar a la nostra 
plantilla, dirigida per tècnics especialitzats en la indústria gràfica, 
a treballadors amb discapacitat intel·lectual. 

Tots ells han rebut una formació professional específica, necessària 
en la seva tasca, que els permet accedir al món laboral, aconseguint, 
mitjançant un salari, la seva inclusió social.

¿Qui som?



Per a les

idees,
bones 

solucions

gràfiques

bones
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Productes funcionals, d’ús quotidià, comercial, 

industrial o publicitari, en combinació amb

una àmplia gamma de tècniques d’impressió,

estampació i serveis, que describim tot seguit

i que, amb les seves compres, permeten

el compliment de la LGD (Ley General de la 

Discapacidad), mitjançant mesures alternatives

al 2% de contractació de personal discapacitat.

Què oferim?
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Entenem el disseny gràfic com la creació de comunicacions 
visuals, amb la finalitat de transmetre un missatge associat a una 
organització, producte o servei.

El nostre departament de Disseny Gràfic està a disposició dels 
nostres clients per dissenyar nous projectes adequats a les seves 
idees:
 
• Disseny corporatiu
• Disseny de producte

També realitzem la composició i maquetació de:
papereria corporativa, carpeteria, folletons, catàlegs, revistes, llibres, 
muntatge d’àlbums, cartelleria, rollups, photocalls...

Disseny gràfic



Explíca’ns la teva IDEA
i proposarem
la millor SOLUCIÓ!

Productes de packaging

Paper d’embolicar

Capses troquelades

Capses folrades

Capses fusta

Cintes personalitzades

Etiquetes

Bosses

Encenalls
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Servei de Packaging



Productes sobre paper Productes gran format

Papereria corporativa

Displays

Carpeteria / Dossiers

Dada variable

Díptics / Tríptics

Llibretes / Blocs

Impresos comercials

Etiquetes / Adhesius

Flyers / Catàlegs

Llibres / Revistes

Calendaris

Paper embolicar / Capses Rollups / Lones

Popups / PhotocallsCartelleria
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Els nostres productes



Peces de roba i complements tèxtils Més productes

Samarretes

Uniformes de treball

Gorres

Bosses / Totebags

Polos

Equipaments esportius

Mascaretes

Paraigües

Dessuadores

Roba hospitalària

Motxilles

Lanyards

Tasses / Mugs

Envasos

Objectes en pell o similar Carpetes de polipropilè

Cobertes de llibres

Ampolles de vidre

Gots Eco

Capses de fusta

Gots de vidre

Gots de plàstic

Arxius 

Expositors
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Els nostres productes



Objectes industrials
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Marxandatge
Disposem d’una àmplia gamma d’articles de marxandatge.

Seleccionem aquells que s’ajustin a les necessitats del nostre client,
per originalitat, identificació o preu.

Els marcatges personalitzats d’objectes es realitzen al nostre taller.

Objectes estampats per a la indústria de tots els sectors, 
personalitzats, segons les seves funcions i seguint les indicacions 
del client.

El marcatge i personalizació dels objectes es porta a terme, sempre, 
al nostre taller.

Els nostres productes



Offset

Digital

Tècniques d’impressió



Offset Impressió digital
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És el sistema d’impressió, per excelència, en la reproducció de la 
majoria de treballs gràfics sobre paper, cartolina o cartró, sent el 
més adequat per a tiratges mitjans i llargs.

Permet reproduir un document original amb la màxima fidelitat i 
qualitat d’impressió.

La majoria dels treballs s’imprimeixen en quadricromia, però, també, 
es pot aplicar colors Pantone específics.

Ideal per a l’impressió de:  
Papereria, carpeteria, folletons, adhesius, revistes, memòries, 
catàlegs, calendaris, cobertes de llibres i capses, pòsters i tot tipus 
d’impresos administratius, comercials, publicitaris...

Procés que ens permet imprimir, 
bé per rapidesa, bé per tiratges 
curts, arxius gràfics en petit 
format, sobre paper, cartolina, 
adhesius..., com papereria 
corporativa, carpeteria, 
etiquetes, dada variable...

I, quan les grans idees 
necessiten grans formats, 
donem solució a la reproducció 
en dimensions majúscules 
(cartells, rollups, popups...), 
sobre superfícies com paper, 
vinil, lona, forex, foam...



Estampació tèxtil 

Tampografia Serigrafia

Tècniques d’impressió



Estampació tèxtil
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És el mètode d’impressió sobre 
materials tèxtils: cotó, nylon, 
seda, polièster...

Segons la composició del teixit, 
es tria la tècnica d’impressió 
que millor s’adapta: serigrafia 
(estampació directa), transfer, 
vinil o sublimació.

Els materials a estampar poden 
ser articles ja confeccionats o 
simples peces de tela.

Exel·lent per a samarretes, 
polos, dessuadores, uniformes, 
equipaments esportius, roba 
hospitàlaria, gorres, bosses, 
motxilles, paraigües... 



Tampografia Serigrafia
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És la tècnica d’impressió 
perfecta per el marcatge 
d’objectes tridimensionals de 
petites dimensions.

Permet l’impressió sobre 
diferents superfícies: plàstic, 
metall, fusta, vidre, pell o 
similars...

És el sistema més utilitzat 
per a personalitzar artícles de 
marxandatge, promocionals 
(objectes d’oficina, peces 
d’escriptura, clauers, 
calculadores, estoigs, petits 
elements tecnològics, 
esportius), així com objectes 
industrials.

Aquest sistema consisteix en 
reproduir imatges, transferint la 
tinta a través de la malla d’una 
pantalla serigràfica.

La serigrafia es òptima per 
imprimir alts gruixos de 
tinta, sobre paper, cartolina, 
cartrons, cartró ondulat, fusta, 
metall, polipropilè, ceràmica, 
vidre, roba, materials de 
enquadernació, pell...

Les tintes utilitzades en 
serigrafia donen com a resultat 
una total opacitat, impossible 
d’aconseguir en altres sistemes 
de impressió.

Igualment permet acabats 
especials: “Rasca-Rasca”, tinta 
d’olor, tinta UV (ultraviolada), 
tinta blanca, tintes fluorescents, 
vernissos, laques, relleus...

La serigrafía es pot aplicar en 
pla o sobre objectes cilíndrics. 

Serigrafia Plana: carpetes, 
cobertes de llibres, llibretes, 
capses, paper d’embolicar...

Serigrafia cilíndrica: envasos, 
ampolles, gots, tasses, 
cubilets...
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Enquadernació Tintes i acabats
especials

Els treballs requereixen els seus 
acabats finals:

• Tall en guillotina
• Encolats
• Enquadernacions
• Espirals i WireO
• Grapats 
• Reblons 
• Troquelats
• Retractilats
• Altres manipulats

• Tinta blanca
• Tintes fosforescents
• Tintes fluorescents
• Tintes fotoluminiscents
• Tintes metal·litzades
• Laca (per a tèxtil)
• Tinta ultraviolada (UV)
• Tinta d’olor
• Vernís de protecció
• Vernís amb reserva
• Vernís de relleu
• Vernís a l’àcid ...

Preparació de kits (Kitting)

Realitzem muntatges per a la presentació de kits de regal.
Col·loquem els elements al seu interior, encaixem, emboliquem, 
enfaixem, encintem... i els entreguem amb etiquetes 
personalitzades, llestos per remetre als seus destinataris. 

Tècniques d’acabats
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Aquesta llei exigeix a les empreses de més de 50 treballadors la 
contractació de persones amb discapacitat, al nivell del 2% del nombre 
total d’empleats.
Amb aquesta contractació obtindran:
 • Bonificació en les quotes a la Seguretat Social.
 • Subvenció per la contratació.
 • Desgravació en l’impost de societats.
 • Adaptació al lloc de treball i equips de producció.

El RD 1/2013 preveu dues mesures alternatives a la contractació 
de personal amb discapacitat:

1. Compra de productes i serveis a Centres Especials de Treball:

 • CET Icària Gràfiques. Venda de productes i serveis 
d’impressió (offset, digital, serigrafia, tampografia, estampació 
tèxtil, manipulats...)

2. Donacions a fundacions que tinguin com objectiu la formació i la 
integració laboral de persones amb discapacitat.

 • Fundació privada Icària Iniciatives Socials. Dóna suport 
als projectes d’integració laboral dels nostres Centres Especials 
de Treball i promou la formació per a l’accés a ells i a la empresa 
ordinària.

7 i Tria
Accordinvest Spain 
A Dos Disseny amb Cartró
Agència Catalana del Consum
Aigües de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Artistas Diversos
Asispa
Assistència Sanitària Col·legial
Avis
Baker & Mçkenzie
Banc Sabadell
Barcelona Activa
Barcelona Turisme
Bcn Graduate School of Economics
Bon Preu i Esclat
Bonasport
Cadepa Global Packaging
Cafés Bou
Caixabank
CEC, Centre Excursionista de Catalunya
CET Estel Tàpia
Ciments Molins
Circuit de Catalunya
Clase Graphic Communication
Clínica Eugin
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Comsa
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
Crash Camisetas
Creu Roja
CRG, Centre de Regulació Genòmica
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
Dallant
DDB Tandem
Dignidart
Dincat
Educo
Encofrados Alsina
Ernesto Ventós
Esade
Escola Betània Patmos
Escola Thau
FCVS, Fed. Catalana de Voluntariat Social
FGC, Ferrocarrils Generalitat de Catalunya
Filecreatiu
Fresenius Kabi
Fundació Ared
Fundació bTEC
Fundació Carulla
Fundació Catalonia
Fundació DKV Integralia
Fundació Esade 
Fundació La Caixa

Fundació Maria Raventós
Fundació Once
Fundació Privada Collserola
Fundació Roure
Fundacio Roviralta
Fundació Setba
Fundació Step by Step
Fundación Mutua General de Seguros
Generalitat de Catalunya
GFT Consulting
GM7 Uniformes
Givaudan Ibérica
Grupo Clece
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospital Sant Joan de Déu
Procoel Hyundai
ICO, Institut Català d’Oncologia
ICS, Institut Català de la Salut
Institut Municipal d‘Hisenda
ITA Clínic
Kärcher
La Fageda 
Lacer
Latinia Interactive Bisiness
MACBA
Martiderm
Mespack
MNAC
Movilmotors
Muji Spain
Notaria Valencia 279
Plàstics Bonfill
Prénatal
Propamsa
Publicidad y Regalos Vila
RDI Plàstics
RG Regalos y Publicidad
Saba Aparcamientos
Senlima
Silema (365)
Serveis Funeraris de Barcelona
Stradivarius
Suara Serveis 
TEB  Barcelona
Teixidors
T-Systems
Túnels de Barcelona i Cadí
Tunstall Televida
Twentytú Hostel
Unicef
UPC, Universitat Politècnica de Catalunya
Vega i Farrés Electrònica
Volotea
...

Els nostres còmplices

Ley General de Derechos de las 
personas con Discapacidad y su 
inclusión social (“LGD”, 2% i Mesures 
Alternatives) 



Pujades, 77-79  ·  08005 Barcelona  ·  Tel. 933 009 738 
Mòbil 622 284 365  ·  marketing@icariagraficas.com

www.icariagraficas.com


