


(CAT) A ECOVIP construïm espais que es fonamenten en tres pilars: la cura pel 

medi ambient, la preocupació pel benestar de les persones i el disseny minimalista.

Som una empresa que ofereix l’experiència de viure l’evolució del projecte 

mitjançant sensacions visuals que donen com a resultat l’espai somiat.

Els professionals que la formem vam decidir fer un gir de 360º pel que fa a la 

nostra forma de construir i treballar d’acord amb el que creiem. Apostem per la 

consciència ambiental que ens va encaminar cap a una arquitectura sostenible, 

ens centrem en l’ecosistema que ens envolta i apostem per un procés pròxim a 

l’economia circular.

La nostra missió és sensibilitzar la societat amb les nostres creacions. Volem 

oferir-los una millor qualitat de vida mentre col·laboren en la reducció de la pet-

jada de carboni. Tenim com a filosofia la unió de l’art i la tècnica per desenvolu-

par espais sostenibles que formen part del futur que desitgem. 

(ESP) En ECOVIP creamos espacios que concilian tres pilares fundamentales, el 

cuidado por el medio ambiente, la preocupación por el bienestar de las perso-

nas y el diseño minimalista.

Somos una empresa que ofrece la experiencia de vivir la evolución del proyec-

to a través sensaciones visuales que dan como resultado el espacio soñado.

Los profesionales que la conformamos decidimos dar un giro de 360º a nuestra 

manera de construir y trabajar acorde con lo que creemos. Apostamos por la 

conciencia medioambiental que nos encaminó hacia una arquitectura sosteni-

ble, pusimos nuestro foco de atención en el ecosistema que nos rodea y aposta-

mos por un proceso próximo a la economía circular.

Nuestra misión es sensibilizar a la sociedad mediante nuestras creaciones. Quere-

mos ofrecerles una mejor calidad de vida mientras colaboran en la reducción de la 

huella de carbono. Tenemos como filosofía la unión del arte y la técnica para llevar 

a cabo espacios sostenibles que formen parte del futuro que deseamos. 

ECOVIP
ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Despatx 1
Baix Ebre Innova

Departament tècnic:  Josep Mª Fumadó - 616 788 805

Departament comunicació:  Maria F. Casanova - 630 311 978

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica: info@ecovipcasasecologicas.com

Website:  www.ecovipcasasecologicas.com

XARXES socials:                @ecovip.es          @ecovip arquitectura sostenible

https://www.facebook.com/ecovip.es/
https://www.instagram.com/ecovip.es/
https://www.linkedin.com/company/ecovip/


ALCYBER LOGÍSTIC, S.L. és una empresa de transport terrestre per 

carretera, de mercaderia paletitzada i càrrega completa. Som un 

equip humà  de professionals amb una autèntica vocació de serveis 

cap els nostres clients.

Àmbit de Treball:

Principalment Espanya, França, Itàlia i Portugal 

ALCYBER LOGÍSTIC
Transport terrestre
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Persona de contacte:  Montserrat Alcón

Telèfon de contacte:  977 47 18 18 

Horari laboral:  De 08h30 a 18h30

adreça electrònica:  info@alcyberlogistic.com



SOBRE NOSALTRES. A Codi Binari disposem d’una àmplia experiència dins 

del sector de les noves tecnologies. Situats a Deltebre, comptem amb una 

gran varietat de productes informàtics de les millors marques i oferim un 

servei tècnic integral tant a usuaris particulars com a petites empreses, 

cobrint qualsevol necessitat i incidència informàtica. La vocació, la for-

mació i la professionalitat ens acompanyen per oferir el millor servei als 

nostres clients. 

SERVEIS TÈCNICS. Oferim un servei tècnic de manteniment integral 

d’equips, xarxes, servidors i dispositius, tant per a particulars com per a 

empreses. Ens ocupem de la primera engegada dels equips, així com de 

les reparacions, instal·lacions i actualitzacions d’una manera eficaç i pro-

fessional, assessorant sempre als nostres clients i tenint present les seves 

necessitats.

SERVEIS COMERCIALS. Som distribuïdors de diferents marques tecnològi-

ques i disposem d’una extensa varietat de productes relacionats amb el 

món informàtic i de la tecnologia: equips informàtics, dispositius mòbils, 

accessoris, consumibles, diferents tipus de programari, etc. Aconsellem als 

nostres clients en funció de les seves necessitats i ens encarreguem de la 

posada a punt, del muntatge i instal·lació dels equips.

T’AJUDEM?  Rep l’assessorament adequat i un suport tècnic que t’ofereixi 

la seguretat informàtica necessària. Contacta amb nosaltres!

Persona de contacte:  Ferran Navarro

Telèfon de contacte:   686 154 670

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  codibinari@codibinari.net

Website:  www.codibinari.net

CODI BINARI
SERVEIS INFORMÀTICS
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Baix Ebre Innova

https://codibinari.net/


MONTSIA SOLUCIONS OT, ha estat creada al 2016, per donar sortida a les ne-

cessitats de servei de transport dels diferents productes fets per les empreses 

i fàbriques del nostre territori; així com també per optimitzar i rendibilitzar la 

logística dels nostres transportistes col·laboradors.

Les persones vinculades a aquest projecte empresarial, provenen del mon 

de transit i logística del transport per carretera, contant amb mes de 30 anys 

d’experiència en empreses de referència del territori, que ha permès trans-

portar els productes fabricats a les nostres comarques, a tota la Península 

Ibèrica i a la resta d’Europa.

Si sou industria, fàbrica, cooperativa o transportista, no dubteu de contactar 

per aconseguir la millor opció i resultat a les vostres necessitats. 

El primer objectiu de MONTSIA SOLUCIONS OT, S.L., es col.laborar amb l’ex-

pansió de les empreses i els seus productes mes enllà de les nostres comar-

ques; per això la nostra prioritat es la qualitat de servei, serietat i efectivitat.

Tenim el millor personal i la millor flota de col·laboradors, perque l’entrega de 

la seva mercaderia sigui la millor imatge.

Ajudem a les nostres fàbriques i industries.

PersonES de contacte:  Jesús Ramos i Carme Baños

Telèfon de contacte:  977 470 892 - Fax 977 470 828

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  info@montsiasolucions.com

Website:  www.montsiasolucions.com

montsià solucions
operadora de transports
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Qui som?

Som una empresa d’enginyeria i consultoria ambiental que té per objectiu 

contribuir al creixement sostenible de la societat i aconseguir un desenvo-

lupament econòmic i industrial responsable amb el medi ambient.

 

Què fem?

Oferim un servei integral d’assessorament, consultoria i enginyeria, en 

medi ambient a empreses privades. També ajudem a les administracions 

públiques en la definició de polítiques ambientals.

 

Com ho fem?

Complementem la nostra experiència amb el coneixement en tendències 

polítiques i econòmiques, per oferir solucions eficients i innovadores, enfo-

cades cap a la sostenibilitat.

Persona de contacte:  Albert Custodio

Telèfon de contacte:  877 99 05 45

Horari laboral:  De 09h00 a 18h00

adreça electrònica:  econia@econia.net

Website:  www.econia.net

XARXES socials:        @Econia 2.0            @econiaSL               @econia.empresarial.sl.

econia
ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL
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mailto:econia@econia.net
https://econia.net/
https://econia.net/ca/
https://www.linkedin.com/company/econia-empresarial/
https://www.facebook.com/Econia2.0/?fref=ts
https://twitter.com/EconiaSL


Comunicació · Copywriting · Disseny gràfic · Creació audiovisual 

· Projectes web · Social media

Comunicació integral feta a mida

Comunicació, creació de continguts escrits, disseny gràfic, creació audiovi-

sual, projectes web i gestió de xarxes socials. 6 dimensions especialitzades en 

serveis de comunicació diversos que convergeixen en un punt: Vèrtex Comu-

nicació, la teva agència de comunicació integral.

L’equip de Vèrtex Comunicació està integrat per professionals experts en àrees 

molt diverses de la comunicació i també per una extensa xarxa de col·labora-

dors, el que ens permet crear projectes complets, coherents, únics i per a sectors 

molt variats.

Com treballem a Vèrtex Comunicació?

- Comunicació integral feta a mida

- Experiència en múltiples sectors

- Compromís i exigència

- Flexibilitat de pagament

Compromesos amb cada projecte

Ens agrada créixer al costat dels nostres clients. Ens agrada que els vostres 

èxits siguin també nostres. Treballem amb empreses de nova creació i també 

amb companyies consolidades d’una àmplia varietat de sectors, a més de 

portar projectes per a institucions i persones individuals. 

En què et podem ajudar?

Si necessites una agència de comunicació integral, nosaltres serem els teus 

aliats. Explica’ns què necessites i mirarem la millor fórmula per fer realitat el 

teu projecte amb els millors resultats.

La diferència entre ordinari i extraordinari és l’extra

Persona de contacte:  Albert Vidal - Josep Ramon Guallar - Verónica Guirguis

Telèfon de contacte:  977 471 212  //  644 220 021

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  info@vertexcomunicacio.com

Website:  www.vertexcomunicacio.com

XARXES socials:            @vertexcomunicacio         @vertexcomunica

VÈRTEX COMUNICACIÓ
AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ
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mailto:info@vertexcomunicacio.cat
https://vertexcomunicacio.com/
https://www.instagram.com/vertexcomunicacio/
http://www.vertexcomunicacio.cat
https://www.facebook.com/vertexcomunicacio/?fref=ts
https://twitter.com/vertexcomunica


E-forma’t som un centre de formació i consultoria, que ens dediquem a de-

tectar les necessitats formatives i implantem plans formatius a les empreses.

Les metodologies utilitzades  poden ser presencials, online o bé in 

company. Som experts amb formacions magistrals i organització d’es-

deveniments de nivell. Si té una empresa no dubti en consultar-nos i 

l’assessorarem amb quines son les formacions de caràcter obligatori,  

reciclatge o de capacitació que pot necessitar.

També oferim formació d’oberta 100% subvencionada per treballadors 

i autònoms.

Persona de contacte:  Anna Vanesa Casanova Fornós

Telèfon de contacte:  977 47 01 51 – 618 497 610

Horari laboral:  De 08h00 a 16h30

adreça electrònica:  info@e-format.es

Website:  www.e-format.es

XARXES socials:          @eformat.centredeformacio          @eformat.formacio

e-forma’t
formació i consultoria
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Des d’Activa Consultors & Partners implantem solucions intel•ligents de 

negoci per a l’èxit empresarial i us acompanyem en la gestió, el control i 

la presa de decisions estratègiques i de màrqueting i comercialització per 

aconseguir els objectius professionals i corporatius. 

Estratègia i organització 

Us ajudem a créixer, a incrementar els vostres resultats i a fer-ho d’una manera 

estratègica, rendible i sostenible. Amb els nostres serveis, eines, experiència, me-

todologia i know-how, demostrem dia rere dia que som el partner perfecte per 

desenvolupar el negoci estratègicament.

Marketing , Vendes i Comunicació

Us ajudem a assolir els objectius comercials i a plantejar-vos nous reptes des del 

coneixement precís i de la informació contrastada. Us acompanyem en els mo-

ments clau i les decisions complexes. Us ajudem a aconseguir més beneficis, amb 

menys esforç i més comoditat. Desenvolupem estratègicament la vostra marca en 

els mercats del vostre àmbit de negoci. Us ajudem a millorar la vostra comunicació, 

la imatge i les relacions amb l’entorn, amb el mercat, amb els equips interns i socis.

Estratègia Digital i e-commerce 

Us ajudem a integrar en la vostra estratègia global el potencial que Internet i les no-

ves tecnologies amaguen, i facilitem la vostra visibilitat i comunicació de la manera 

més adequada als vostres interessos.

Formació Activa 

El nostre equip compta amb una àmplia i demostrable experiència en el camp de la 

formació a empresaris, directius, equips i professionals. Desenvolupem una meto-

dologia programada des de l’equilibri teoricopràctic i un enfocament en els objec-

tius i en el màxim aprofitament del qui hi participa.

Des d’Activa Consultors & Partners, impartim per a vosaltres:

•  Formació en Universitats, escoles de negocis, centres, organitzacions i institucions

•  Formació In Company

•  Formació Oberta

•  Outdoor-Training i Simuladors

Som al vostre costat i sabem com fer-ho possible.

Persona de contacte:  Xavier Lamote de Grignon

Telèfon de contacte:  977 471 735 ext. 1114   /649 582 388

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  activa@activaconsultors.com

Website:  www.activaconsultors.com

ACTIVA CONSULTORS & Partners SL
Consultoria empresarial i de negoci
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http://activaconsultors.com/


Activitat

Assessorament  agrari i agroalimentari.

Empresa inscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació en el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya.

Serveis

Entitat creada per donar suport en les relacions de les empreses agràries i 

alimentàries amb les Administracions Públiques.

Formació ocupacional; Higiene i Manipulació d’aliments, Aplicador  i Mani-

pulador de productes fitosanitaris i de Biocides, Prevenció de riscos laborals 

en sector agroalimentari, Benestar animal en les explotacions ramaderes i 

transport animal.

Persona de contacte:  Manuel Valero

Telèfon de contacte:  977 471 735 ext. 1009  //  618 756 645

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  agagestioagraria@gmail.com

aga sc
assessorament i gestió agrària
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Serveis globals de gestió de persones. 

Som la primera empresa nacional de Recursos Humans, quarta del sec-

tor a Espanya i reconeguda per The Financial Times, per 3r any consecu-

tiu, com una de eles 1000 empreses amb un creixement més alt d’Europa. 

Comptem amb una xarxa de 130 delegacions a Espanya, Portugal, Països 

Baixos i Xile.

El model de negoci d’Eurofirms People first passa per ser una empresa 

tecnològica i compromesa amb les persones, prioritzant la gestió per va-

lors, una de eles raons per les quals ens hem convertit en un referent de 

qualitat en el sector dels Recursos Humans, consolidant un model empre-

sarial propi que posa a les persones i el seu benestar en primer lloc per a 

l’obtenció dels millors resultats.

Eurofirms, Claire Joster, Inneria, Cornerjob i Talent Savior son les marques 

que formen part del Grup Eurofirms, a través de les quals oferim els ser-

veis de treball temporal, selecció de personal, externalització, formació 

o desenvolupament, outplacement i normalització de la discapacitat, 

aquest últim portat a terme a través de la Fundació Eurofirms. 

Telèfon de contacte:  699 732 527 

Horari laboral:  de 09h00 a 14h00 i de 15h00 a 18h00

adreça electrònica:  camarles@eurofirms.com

Website:  www.eurofirms.es/ca/

XARXES socials:                                 @eurofirms

EUROFIRMS
Serveis globals de gestió de persones
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A Rockinshoe creem audiovisuals pensats per a comunicar a internet. 

Fem animacions d’uns minuts amb l’objectiu de transmetre el missatge 

dels nostres clients de manera ràpida, simple i creativa.

El primer pas és reunir-nos amb el client per entendre i desenvolupar el 

missatge que vol transmetre. Un cop tenim missatge passem a la part grà-

fica, dissenyem seguint la línia gràfica que ja té l’empresa o la dissenyem 

de nou. Després contractem una empresa professional de locutors amb 

l’idioma necessari i es locuta el guió fet prèviament.

Podem treballar en qualsevol idioma (anglès, francès, espanyol, català...).  

Finalment, es passa a l’animació i edició de les il·lustracions i grafismes do-

nant com a resultat un audiovisual d’uns pocs minuts on s’explica el mis-

satge del client de manera creativa, ràpida i simple. 

També fem audiovisuals d’imatge real, amb col·laboració amb experts de 

càmera, tècnics de so i tècnics de dron professionals.

Persona de contacte:  Jaume Cugat  

Telèfon de contacte:  680 470 572 

Horari laboral:  De 08h00 a 17h00

adreça electrònica:  info@rockinshoe.com 

Website:  www.rockinshoe.com

XARXES socials:                  @rock_in_shoe

ROCKINSHOE
SERVEIS AUDIOVISUALS

Despatx 20
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CATS SERVEIS, S.L. es dedica a donar servei logístic de mercaderies 

en general tant a nivell Nacional com Internacional.

Àmbits de Treball i Serveis:

-  Transport i Gestió de Residus

-  Grues Autopropulsades i Camió Grua

-  Transport Nacional i Internacional de Mercaderies

CATS SERVEIS SL
SERVEIS DE CONTENIDORS I TRANSPORTS

Despatx 21
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Persona de contacte:  Arnaldo Royo Llorca

Telèfon de contacte:  +34 977 470 049  //  +34 658 933 231

Horari laboral:  De 09h00 a 13h00 i de 15h00 a 19h00

adreça electrònica: administracion@cats-serveis.es

Website:  cats-serveis.es  

mailto:administracion%40cats-serveis.es?subject=
http://cats-serveis.es/
http://www.cats-serveis.es


Lab-MAP stageroom: Espació Lab de creación multidisciplinar tranversal, 

para autores de contendido audiovisual inmerso, utilizando la técnica de 

videomapping, pixelmapping y fulldome 360º

Que es el videomapping: Es un medio de comunicación que adapta la vi-

deoproyección de contenido audiovisual en superficie de objetos planos o 

tridimensionales, edificios y entornos cotidianos, animándolos y transfor-

mándolos, creando sorprendentes ilusiones visuales que juegan con la ca-

pacidad de percepción de los espectadores.

Tipos de Videomapping: Arquitectonico, corporativo, micro, artístico, re-

constructivo y gastromapping entre otros.

Mapping arquitectónico: Mapping de proyección de videos y efectos visuales en edi-

ficios y lugares, proporcionándoles valor histórico o arquitectónico. Su propósito es 

embellecer o transformar radicalmente el valor arquitectónico del edificio o lugar, 

relatando una historia o simplemente dándole un toque fantástico a la arquitectura.

Mapping corporativo: Mapping para presentación de productos, eventos de marca 

(Branding) y/o campaña publicitaria. Usados especialmente en el lanzamiento de un 

producto al mercado, o marca. Los escenarios que se suelen utilizar son grandes y 

pequeños edificios, objetos, escaparates, stands feriales, mítines o cualquier otro so-

porte tridimensional, con fin de darle mayor visibilidad e impacto a la empresa y al 

producto lanzado.

Micro mappings: Mapping de pequeños y medianos objetos, en la presentación de 

todo tipo productos, eventos de marca, campañas publicitarias, etc. con el propósi-

to de embellecer o transformar los objetos, creando ilusiones ópticas que juegan con 

la capacidad de percepción de los espectadores.

Mapping artístico: Opción alternativa y espectacular en escenografías de obras de 

teatro, óperas y música en directo con el fin de reforzar la historia que se quiere con-

tar, donde los actores pueden mezclarse e interactuar con la proyección e ilusiones 

ópticas creadas. En el arte como en la escenografía con vídeomapping, las obras 

son mucho más cómodas a la hora de cambiar escenarios en menor tiempo y menor 

coste de ejecución.

Persona de contacte:  Josep Maria Solà

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  josepmariasola@gmail.com

Lab-MAP
stageroom

nau a
Baix Ebre Innova



Especialistes en pavimentació. També oferim serveis en construcció.

Persona de contacte:  Noèlia Coves

Telèfon de contacte:  633 312 100

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  administració@serteico.com

SERTEICO EUROPA SL
SERVEIS DE pavimentació

nau b
Baix Ebre Innova
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ESPECIALISTA EN EXPORTACIÓ I IMPORTACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS. 

Fem representació comercial i suport a l’exportació i importació de les 

empreses industrials europees.

Realitzem servei postvenda i atenció al client per als productes comer-

cialitzats dins i fora de la UE.

Atenem a les fires internacionals amb la finalitat de recerca dels produc-

tes i proveïdors nous, així com la consolidació del treball amb els clients 

existents.

Informem sobre les normatives del sector depenent del mercat.

Fem suport a la certificació dels productes en els mercats fora de la UE.

Col·laborem en el suport de màrqueting a l’hora de promocionar-se a un 

mercat nou.

Persona de contacte:  Anna Voronina

Telèfon de contacte:  619 854 510

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  paini.contacto@gmail.com

ANNA VORONINA
representació comercial

nau C
Baix Ebre Innova
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Construccions metàl·liques, treballs de soldadura amb inoxidable i alumini 

i manteniments.

Persona de contacte:  Xavier Rodríguez

Telèfon de contacte:  688 283 307 - 688 493 738

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  info@sudcat.com / serralleria@sudcat.com

SUDCAT SERVEIS SL
serveis de serralleria

nau d
Baix Ebre Innova

SUDCAT SERVEIS



Un projecte de vida en un mar d’oliveres.

Oli Coll de l’Alba neix com un projecte d’olivicultura i elaboració d’oli d’oli-

va verge extra ecològic, de qualitat prèmium i de producció limitada. Un 

ingredient amb una personalitat modelada per la innovació aplicada a 

una tradició centenària. El resultat és una proposta gastronòmica atrevi-

da que proporciona un joc amb plenitud sensorial.

Innovació centenària

El secret de l’OOVE Oli Coll de l’Alba? Entre el mar i la muntanya, entre les 

serres de Cardó-el Boix i el Delta de l’Ebre, clima, terreny i el mestratge de 

l’autor es fusionen amb la innovació, l’esforç i la perseverança per donar 

vida als olis Oli Coll de l’Alba.

La qualitat i el caràcter dels nostres olis el determina un terrer oleic únic 

i molt especial

L’essència és fruit del clima temperat propi de la zona, la valorització de 

varietats d’oliva locals i un terreny amb característiques del sòl idònies per 

al cultiu d’oliveres. Combinació inigualable de factors naturals perfeccio-

nada pels coneixements en Enginyeria Agroalimentària de Xavier Guilera, 

autor dels olis Oli Coll de l’Alba

La gastronomia, la raó de ser dels nostres olis

No podem concebre el nostre producte si no el vinculem a la gastronomia. 

Els nostres olis son gastronòmics i, per tant, han estat elaborats per a mi-

llorar una determinada recepta.

Persona de contacte:  Xavier Guilera / Alba Martínez

Telèfon de contacte:  +34 618 79 28 49 / +34 661 26 95 49

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  info@olicolldelalba.com

Website:  www.olicolldelalba.com

xarxes socials:                      @Olicolldelalba

coll de l’alba
oli d’oliva verge extra

nau e
Baix Ebre Innova

https://www.olicolldelalba.com
https://www.facebook.com/olicolldelalba/
https://www.instagram.com/olicolldelalba/
https://twitter.com/OliColldelAlba


La granja Algueró Montesó es una empresa familiar que porta tres genera-

cions dedicant-se a la ramaderia. 

El nostre tret distintiu és la qualitat dels nostres productes. El nostre siste-

ma productiu propi ens permet garantir la màxima qualitat en el menjar dels 

nostres animals que són alimentats amb farratges propis com són cereals, 

derivats i complement vitamínic. Tot això es tradueix amb una màxima qua-

litat i control dels nostres productes 

Persona de contacte:  Juan José Algueró

Telèfon de contacte:  +34 629 809 595

Horari laboral:  Visites concertades

adreça electrònica:  algueromonteso@gmail.com

ALGUERÓ MONTESÓ SL
Engreix i comercialització 
de carn de vedella i d’elaborats
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Cuina Casolana

- Menú diari 

- Esmorzars (plat i/o entrepans)

- Càterings, petites celebracions, etc (ens adaptem al teu pressupost).

- Paelles per encàrrec

Persona de contacte:  José Vegas

Telèfon de contacte:  977471735 (Extensió 1109)

Horari laboral:  De 07h30 a 16h00

adreça electrònica:  josevegas@hotmail.fr

xarxes socials:         @Bar El Viver

el viver
bar restaurant

restaurant
Baix Ebre Innova

https://www.facebook.com/pages/Bar-el-Viver/1089719344426355?fref=ts
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