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AMIPA ARTESANÍA

Este catálogo contén pezas de artesanía
únicas, cun valor social engadido, xa que
son elaboradas artesanalmente por persoas
con discapacidade intelectual.

Somos persoas moi vinculadas á nosa
contorna que ademais nos serve de
inspiración para os nosos deseños: a
natureza, os costumes tradicionais da zona,
a ecoloxía, o Camiño de Santiago e, por
suposto, Rosalía de Castro.



Broches



Broches

Creamos broches personalizados, feitos a 

man, e nos que poñemos toda a ilusión para 

que a persoa que os leve sinta que é unha

pequena parte da súa vida.

Os pequenos detalles son os que marcan a 
diferenza. 



Imáns



Imáns
Non entendemos o valor dos momentos 

ata que son recordos.



Velas



Velas
Para os eventos especiais creamos agasallos

únicos. As nosas mans son expertas en elaborar

velas decorativas totalmente artesanais. E para 

que formen parte dos recordos, decorámolas

dándolle un toque especial.

Non hai memoria tan vívida e evocadora como a 

que se recupera a través do olfato.



Xabóns



Xabóns

É a liberdade a esencia da vida. 



Marcapáxinas



Marcapáxinas
“Para viaxar lonxe, non hai nave 

mellor que un libro”



Invitacións



Invitacións
Comparte coas persoas que máis queres a túa felicidade a través de invitacións únicas, 

creativas e con valor engadido.



Peneiras



Peneiras
Para o pan, para froita, para adorno… Peneiras que por obra das nosas mans se converten en paneiras.

Come pan e bebe auga, e longa vida terás



Chaveiros



Chaveiros



Adornos para 
portas



Adornos para portas
De madeira, con cores, con palabras, con debuxos, escuros, claros… 

e todos destinados a abrir portas, a abrir mundos novos.



Fai realidade o teu soño, nós axudámosche.

En Amipa Artesanía 
dispoñemos dun amplo

catálogo de pezas feitas a 
man. Por este motivo, 

invitámosche a que nos 
consultes a túa idea e nós

farémola realidade.




