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Sempre ens ha agradat fer els regals que ens agradaria rebre. Som de 

Barcelona, valorem el disseny i la qualitat, gaudim amb les coses bones 

de menjar i de beure, i volem que criteri, humor, tacte i gust facin dels 

nostres presents uns regals originals i contemporanis.

La intenció en el concepte, la qualitat de la selecció dels productes i 

la valorització d’aquests a través de la presentació i el disseny fan de 

Júlia i Jana Presents & Co un encert segur.

Júlia i Jana Presents & Co és la solució perfecta per als que valoren en 

els regals el mateix que nosaltres: originalitat, qualitat i criteri.

E S T A B L I S H E D  2 0 1 0

| Venim a fer el vermut | Oli en un llum | Exòtic | Ets una joia | Temps de música | Volem pa amb oli | Oh2o! | Fem uns Gintònics 
| Sentits | Quin cacau de brindis | Et dono la llauna | Tardes de Nadal | 1+ a la família | VI(nc) acompanyat | Beure món |

Personalitzats

Podem personalitzar el regal 

(contingut i continent!) perquè siguin 

més del teu gust o del gust  

de les persones que ho rebran. 

Per reforçar un concepte en concret. 

Perquè posicionin o parlin de la teva 

empresa. Per a un o per a molts.

No dubtis consultar-nos



NOVETATS 2020



4

CONTINGUT

Rajola Posa gots
Rajola catalana pintada a mà (blau). Catalogada Salvador Miquel.  
Finals s. XVIII - començament s. XIX. Ceràmica estannífera

Conjunt d’ampolla i got de vidre
La primera fàbrica de producció de vidre - la Reial Fàbrica de Vidre 
de Marinha Grande - va ser creada per Marquês de Pombal el 1769. 
Des de llavors, les diverses fàbriques de la regió han mantingut viva 
la tradició centenària, produint peces de vidre bufat manual de gran 
qualitat i prestigi. El dipòsit de Marinha Grande continua aquesta tradició, 
combinant-la amb tècniques innovadores en la producció d’un material 
noble i sostenible.
Conjunt d’ampolla i got cònic

PER QUAN? Per l’estudi, pel despatx, per sobre la taula de nit… per 
qualsevol lloc on vagi bé tenir aigua a mà.

PER A QUI? Per a qui volem agrair un favor, una atenció, un cop de mà.

PREU  60€ (36€+IVA)

Oh2o!
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CONTINGUT

Oli d’Oliva Verge Extra Ecològic Son Moragues
A Son Moragues creuen en l’entorn, la dedicació i en les tradicions. 
Aquest oli prové de les mateixes oliveres que cultivaren els seus 
avantpassats a la Serra de Tramuntana i el resultat és un oli d’oliva verge 
extra ecològic de qualitat superior i molt exclusiu que  ja és de per si 
excepcional.
I si ho envases en una botella artesanal de vidre bufat de Gordiola 
-mestres d’una de les tradicions més antigues de l’Illa de Mallorca- resulta 
un regal extraordinari i durador.  500ml

Flor de sal d’Es Trenc
De primera qualitat obtinguda artesanalment amb procediments 
mil·lenaris i presentada en pot i cullereta de ceràmica. 100 g

Taula de fusta
De bambú natural, per utilitzar de safata o per tallar el que necessitis.  
1 taula

PER QUAN? Per quan vols qualitat, tradició i bellesa a la teva taula, per 
regalar a aquelles persones que estimes.

PER QUI?
Per aquelles persones que saben gaudir de la gran qualitat de les coses 
petites.

PREU  75€

A taula!
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Fum Fum Fum!

Mantecados Felipe II
En paraules de Jose Maria Pemán, “una apoteosis de la confitería”. Amb 
la recepta original del segle XVI, aquest obrador artesanal atresora 
premis nacionals i internacionals des de la seva presentació a l’Exposició 
Internacional de Madrid de 1903, on va obtenir la “Medalla de Oro” 
juntament amb el “Diploma de Honor de 1ª clase”. Fets a mà, són 
absolutament incomparables. 400 g

Espelma galet
El caliu d’una bona escudella nadalenca fet espelma. Per mantenir viva la 
flama del Nadal català a qualsevol lloc. 1 espelma

Ratafia Corriols
Ratafia d’autor, elaborada amb herbes del nostre entorn i seguint 
receptes originals. Els Corriols són camins estrets de bosc i la ratafia ha 
volgut copsar el caràcter de les persones forjades pel paisatge. Està feta 
amb 50 herbes remeieres i nous verdes collides a mà. La Ratafia Corriols 
té un valor afegit, ja que destina part de la seva recol·lecta a promocionar 
projectes i accions per a un nou model energètic renovable. 50 cl

PER QUAN? Per quan volem celebrar el Nadal, volem fer caliu, volem 
sentir-nos propers...

PER A QUI? Per qui prepara el dinar, per qui estarà lluny, per regalar llum 
i dolçor

PREU  52€

OPCIÓ AMB CAVA BRUT NATURE RESERVA AMB ETIQUETA 
PERSONALITZADA 48€
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Porque vales mucho

CONTINGUT

Paletilla Reserva Jamones Benito 
Pernils de porc ibèric criat amb glans envellits lentament en bodega d’aquesta empresa 
sevillana nascuda a Arahal fa 62 anys. 2 sobres x 100g

Sarró de cabra de Formatge Montbrú
Formatge de gust intens i fresc, guanyador del premi Supergold al millor formatge de 
cabra de pell florida del món al World Cheese Awards 2019. 900g

Oli Serraferran 
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues oliveres autòctones. 
Suau i aromàtic, ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà. Llauna 500 ml. 

Mantecados Felipe II
En paraules de Jose Maria Pemán, “una apoteosis de la confitería”. Amb la recepta 
original del segle XVI, aquest obrador artesanal atresora premis nacionals i 
internacionals des de la seva presentació a l’Exposició Internacional de Madrid de 1903, 
on va obtenir la “Medalla de Oro”. Fets a mà, són absolutament incomparables. 400 g

Melmelades artesanes Son Moragues. Tomàquet i alfàbrega i Gelea de codony.
Melmelades naturals i artesanes de receptes antigues, elaborades amb un 60% de fruita 
fresca. Perfectes per maridar amb formatges. 2 pots x 190g

Vi Hacienda Solano. Viñas Viejas 2014. Ribera del Duero
Petita bodega familiar situada a la Aguilera, poble històric de Burgos que té algunes 
de les millors vinyes de la DO Ribera del Duero. Criança amb bona estructura i molt 
equilibrat que ha merescut un 94 en la Guía Robert Parker. 75ml

Taula de fusta
De bambú natural, per utilitzar de safata o per tallar el que necessitis. 1 taula

PER QUAN? Per quan vols agrair la feina feta i el bon fer....

PER A QUI? Per amics, clients, treballadors, pel teu metge....

PREU  105€

OPCIÓ AMB VI CROSSOS D.O. PRIORAT (Garnacha, Cabernet Sauvignon, Cariñena). 90 
punts Guía Peñín, 89 punts Robert Parker. Producció limitada PREU  90€
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T’ho mereixes

CONTINGUT

Sarró de cabra de Formatge Montbrú
Formatge de gust intens i fresc, guanyador del premi Supergold al millor formatge de 
cabra de pell florida del món al World Cheese Awards 2019. 900g

Vi Hacienda Solano. Viñas Viejas 2014. Ribera del Duero
Petita bodega familiar situada a la Aguilera, poble històric de Burgos que té algunes 
de les millors vinyes de la DO Ribera del Duero. Criança amb bona estructura i molt 
equilibrat que ha merescut un 94 en la Guía Robert Parker. 75ml

Taula de fusta
De bambú natural, per utilitzar de safata o per tallar el que necessitis. 1 taula

PER QUAN? Per quan vols agrair la feina feta i el bon fer....

PER A QUI? Per amics, clients, treballadors, pel teu metge....

PREU 62€

OPCIÓ AMB VI CROSSOS D.O. PRIORAT (Garnacha, Cabernet Sauvignon, Cariñena). 90 
punts Guía Peñín, 89 punts Robert Parker. Producció limitada PREU  56€
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Porque tu lo vales

CONTINGUT

Paletilla Reserva Jamones Benito 
Pernils de porc ibèric criat amb glans envellits lentament en bodega d’aquesta 
empresa sevillana nascuda a Arahal fa 62 anys. 2 sobres x 100g

Sarró de cabra de Formatge Montbrú
Formatge de gust intens i fresc, guanyador del premi Supergold al millor 
formatge de cabra de pell florida del món al World Cheese Awards 2019. 900g

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues oliveres 
autòctones. Suau i aromàtic, ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà.  
Llauna 500 ml. 

Melmelades artesanes Son Moragues. Tomàquet i alfàbrega i Gelea de codony.
Melmelades naturals i artesanes de receptes antigues, elaborades amb un 60% 
de fruita fresca. Perfectes per maridar amb formatges. 2 pots x 190g

Vi Hacienda Solano. Viñas Viejas 2014. Ribera del Duero
Petita bodega familiar situada a la Aguilera, poble històric de Burgos que té 
algunes de les millors vinyes de la DO Ribera del Duero. Criança amb bona 
estructura i molt equilibrat que ha merescut un 94 en la Guía Parker. 75ml

Taula de fusta
De bambú natural, per utilitzar de safata o per tallar el que necessitis. 1 taula

PER QUAN? Per quan vols agrair la feina feta i el bon fer....

PER A QUI? Per amics, clients, treballadors, pel teu metge....

PREU  92€

OPCIÓ AMB VI CROSSOS D.O. PRIORAT (Garnacha, Cabernet Sauvignon, 
Cariñena). 90 punts Guía Peñín, 89 punts Robert Parker. Producció limitada 
PREU  86€
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4 you

CONTINGUT

Bufanda Caixmir
Peça amb l’extrema suavitat i lleugeresa del caixmir teixida de forma 
artesanal que aconsegueix una textura delicada i perdurable en el temps.
Des de la seva fundació en 1983, Teixidors és una cooperativa que ajunta 
la vocació d’aconseguir la integració social i la independència econòmica 
de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació de productes 
artesanals únics, elaborats amb materials de màxima qualitat i teixits, a 
mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de treball que aposta 
per la singularitat i bellesa de les peces úniques.
Bufanda 35x180cm

Polsera Susana Martí 
En aquesta polsera se sumen la qualitat i exclusivitat de la pedra facetada 
i els diamantes negres, amb el disseny contemporani i informal del taller 
d’alta joieria. Una composició molt portable, moderna i de qualitat; com 
ella. Polsera amb pedra semipreciosa i 4 diamants negres.

PER QUAN? Per tenir un gran detall de qualitat

PER A QUI? Per a tu, per a mi

PREU  280€ (107€+IVA)

Opcions amb amatista, topaci blau o quars fumé
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CONTINGUT

Infusió digestiva
Anís, camamilla, menta… sabor i benestar de Sans & Sans Fine Tea 
Merchants. 100 g 

Plaid Teixidors
Des de la seva fundació en 1983, Teixidors és una cooperativa que ajunta 
la vocació d’aconseguir la integració social i la independència econòmica 
de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació de productes 
artesanals únics, elaborats amb materials de màxima qualitat i teixits, a 
mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de treball que aposta 
per la singularitat i bellesa de les peces úniques. Aquesta manta càlida 
i delicada és perfecta per a les tardes de sofà. Manta 100% llana Merino 
ecològica, 140 x 180 cm..

Per Quan? Per tardes de sofà, gaudint del bon cinema, d’un bon llibre o 
deixant volar la imaginació escoltant la música que ens agrada

Per qui? Per famílies ben avingudes o solitaris casolans

PREU  260€ 

Home Sweet Home
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CONTINGUT

Infusió digestiva
Anís, camamilla, menta… sabor i benestar de Sans & Sans Fine Tea 
Merchants. 100 g 

Plaid  Teixidors
Des de la seva fundació en 1983, Teixidors és una cooperativa que ajunta 
la vocació d’aconseguir la integració social i la independència econòmica 
de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació de productes 
artesanals únics, elaborats amb materials de màxima qualitat i teixits, a 
mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de treball que aposta 
per la singularitat i bellesa de les peces úniques. Aquesta manta càlida 
i delicada és perfecta per a les tardes de sofà. Manta 100% llana Yak 
ecològica, 140 x 180 cm.

Per Quan? Per tardes de sofà, gaudint del bon cinema, d’un bon llibre o 
deixant volar la imaginació escoltant la música que ens agrada

Per qui? Per famílies ben avingudes o solitaris casolans

PREU  260€ 

Home Sweet Home
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CONTINGUT

Setrill sense gota 
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant. 1 setrill

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues 
oliveres autòctones. Suau i aromàtic, ha rebut la certificació d’Oli de 
l’Empordà. Llauna 500 ml

PER QUAN? Per sempre

PER A QUI? Per tota bona cuina

PREU  65€ 

OPCIÓ AMB LLAUNA 2,5 l: 85€ 

Vidre i Or
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CONTINGUT

Tovallola artesana
L’objectiu d’aquest negoci familiar sud-africà és preservar l’art del teixit 
tradicional seguint els principis del comerç just. Parteixen de fibres 
naturals orgàniques certificades que són teixides per a durar. Clàssica, 
tradicional i de la millor qualitat, aquesta tovallola de mans és molt suau i 
absorbent. Tovallola de cotó 100% certificat orgànic

Sabó de Marseille
Fundada a Marsella el 1894, Savonnerie du Midi elabora els seus sabons, 
exclusivament d’olis vegetals -sense perfums, colorants ni conservants- 
segons el mètode tradicional en calders ja documentat des del s. XII. 
Aquest cub, hipoal·lergogen, hidratant i biodegradable és adequat per a 
tota la família. Cub de 500 g certificat ECOCERT

PER QUAN? Per fer un regal molt delicat

PER A QUI? Per a persones de sensibilitat exquisita

PREU  48€ 

Sec i polit
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CONTINGUT

Davantal Mungo
L’objectiu d’aquest negoci familiar sud-africà és preservar l’art del teixit 
tradicional seguint els principis del comerç just. Parteixen de fibres 
naturals orgàniques certificades i són teixides per a durar. Tenen un 
programa RSC, l’objectiu del qual és empoderar la comunitat i cuidar 
del medi ambient, al qual destinen un percentatge dels seus ingressos. 
Aquest davantal-drap és una peça polifacètica i multi-funcional; pot  
ser per la cuina o per treballar al jardí.  Davantal gran de cotó 100% 
certificat orgànic

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues 
oliveres autòctones. Suau i aromàtic, recentment ha rebut la certificació 
d’Oli de l’Empordà. Llauna 500 ml

Flor de sal
Ecològica i del Delta de l’Ebre. Per salar-ho tot al punt i realçar tots els 
sabors. 120 g.

PER QUAN? Per quan et conviden a un bon dinar.

PER A QUI? Per cuiners o cuineres impecables.

PREU  56€ 

Oído cocina!
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CONTINGUT

Davantal
Un davantal de loneta de cotó per protegir-se d’espurnes i esquitxos, 
amb butxaques per a tot. 1 davantal

Estris de barbacoa.
Joc d’estris de metall i fusta per girar i treure la carn en el punt just.  
1 pinces i 1 forquilla

Llumins llargs
Per encendre el foc amb comoditat i amb les màximes garanties.  
1 caixa de llumins

Flor de sal Ecològica i del Delta de l’Ebre
Per salar-ho tot al punt i realçar tots els sabors. 120 g.

PER QUAN? Perpremiar l’esforç de qui vigila la a carn

PER A QUI? Per amfitrions amb barbacoa

PREU  70€ (36€+IVA)

On fire
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CONTINGUT

Draps de cuina Mungo
L’objectiu d’aquest negoci familiar sud-africà és preservar l’art del teixit 
tradicional seguint els principis del comerç just. Parteixen de fibres 
naturals orgàniques certificades i són teixides per a durar. Tenen un 
programa RSC, l’objectiu del qual és empoderar la comunitat i cuidar 
del medi ambient, al qual destinen un percentatge dels seus ingressos. 
Aquests draps són molt absorbents i suaus. 2 draps de cuina de cotó 
100% certificat orgànic.

Flor de sal Ecològica i del Delta de l’Ebre
Per salar-ho tot al punt i realçar tots els sabors. 120 g.

PER QUAN? Per quan et conviden a un bon dinar.

PER A QUI? Per cuiners salats i molt polits.

PREU  48€ 

Sal-a-dos
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CONTINGUT

CONTINGUT

Patates fregides Tyrrell’s. Patates fregides, imprescindibles! 150 g

Olives arbequines Priorat Natur. Les olives no poden faltar en un aperitiu 
com cal. Aquestes, de la varietat arbequina, són extraordinàries. 375 g

Vermut Yzaguirre Reserva. Dos mesos de maceració de les 80 herbes 
base i un any en bóta de roure fan d’aquest un vermut excepcional. 1 l

Sifó. Tradicional i en vies d’extinció? Per alleugerir el vermut i poder 
prendre’n un altre… 0,8 l

PER QUAN? Per improvisar un magnífic aperitiu a qualsevol lloc i 
moment… per inaugurar la terrasseta i el bon temps, o per gaudir amb 
tranquil·litat d’un dia festiu.

PER A QUI? Per qualsevol familiar o amic amb qui vulguem compartir  
una estona més que agradable.

PREU  45€ (44€+IVA)

Venim a fer el vermut
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CONTINGUT

Birra 08
Què millor que passar la tarda de futbol amb aquesta cervesa del Clot! 
Pale Ale d’obrador artesà.  4x33 cl

Obridor
Fet amb la figura de futbolí de sempre, simpàtic i de col·lecció. 1 obridor 
d’ampolles.

Kikos gegants 
Per picar els 90 minuts, amb la qualitat garantida de Casa Gispert, 
torradors de fruits secs des de 1851. 250g

PER QUAN? Per no presentar-te a veure el partit amb les mans buides

PER A QUI? Per a qui té Plus, Gol TV o l’humor d’acollir-nos

PREU  48€

Goooool!



info@juliaijanapresents.com | www.juliaijanapresents.com

E S T A B L I S H E D  2 0 1 0

Marina Ferrer

T. 618 608 650

Susana Verger

T. 629 327 995

Sonsoles Llorens

T. 600 797 388


