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Un total de 145 empreses i al voltant de 400 persones han participat 

aquest dilluns a la V Jornada de Networking Espai Làbora, que s’ha 

desenvolupat al Born Centre de Cultura i Memòria. La jornada ha permès 

atorgar a les 145 empreses i entitats un reconeixement per la seva 

participació en el Programa, d’entre les quals 116 han rebut un diploma 

que els reconeix com a empreses responsables per haver contractat 

persones participants del Programa. Després de l’entrega de les 

distincions, 400 persones han mantingut entrevistes individuals amb 

prop de 70 empreses per mirar de cobrir llocs de treball o passar a 

formar part de les seves borses. 

El 2018 ha estat el quart any de vida complet del Programa Làbora, un 

projecte de ciutat que té per objectiu fomentar l’ ocupació i la millora de 

l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat amb especials 

dificultats d’accés al mercat laboral. Aquest projecte de cooperació 

publicosocial, que està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona (Institut 

Municipal de Serveis Socials i Barcelona Activa), i dissenyat i gestionat 

en col·laboració amb les 30 entitats socials que formen part d’ ECAS 

(Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de 

Catalunya) i la Creu Roja, compta amb un pressupost anual de 3,2 

milions d’euros, dels quals el 90% els aporta l’Ajuntament i la resta les 

Federacions i entitats d’ ECAS, FEICAT i Creu Roja. 
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 Laia Ortiz Castellví, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Ajuntament de 

Barcelona. 

 Paco Ramos, director executiu d’estratègia de foment de l’ocupació de 

Barcelona Activa. 

 Antònia Giménez, directora d’ocupació de Creu Roja a Barcelona. 

 Albert Alberich, secretari de FEICAT, Empreses d’Inserció de Catalunya. 

 Sònia Fuertes, presidenta d’ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social. 
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A la finalització de l’Acte Inaugural es va procedir al lliurement de la 

Menció Especial i el Segell Làbora a aquelles empreses i entitats 

col· laboradores amb el Programa Làbora al llarg del darrer exercici.  

Les empreses Sociohabitatge i Across Logistics van rebre la menció 

especial i el distintiu d’organització socialment responsable com a 

reconeixement al foment de la contractació de qualitat.  El distintiu Segell 

Làbora acredita i reconeix l’esforç realitzat per les entitats, empreses i 

organitzacions col·laboradores, i el seu compromís amb la 

Responsabilitat Social Corporativa, la qualitat i la millora continua. Alhora 

les distingeix davant la competència, tot atorgant-los prestigi, 

diferenciació i fiabilitat com a Organització Responsable (en el cas que 

hagin materialitzat contractacions de, com a mínim, un mes de durada) 

i Organització Col·laboradora (atorgat a entitats amb una aliança o 

col·laboració estratègica, a empreses o entitats i/o organitzacions que 

han cedit espais, fan difusió del programa, realitzen 

xerrades/formacions, o bé que donen suport o recolzament en els 

itineraris, entre d’altres). 

 
 
 

Representants de les organitzacions que van recollir el Segell Làbora 
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En total, 145 organitzacions han estat atorgades amb el distintiu Segell 

Làbora. D’aquestes, 116 van recollir el seu diploma al mateix acte 

institucional:  

 

 

ORGANITZACIONS RESPONSABLES 

MENCIÓ ESPECIAL A LA CONTRACTACIÓ DE QUALITAT:  

 Across Logistics   Sociohabitatge  

 

ORGANITZACIONS DEL TERCER SECTOR:  

 Abacus Cooperativa  

 ABD, Associació Benestar i 
Desenvolupament  

 Associació de Trasplantats Hepàtics de 

Catalunya 

 Back to Eco 

 Creu Roja 

 Fundació Acció Social Infància 

 Fundació Adsis i Fundació Èxit UTE 

 Fundació d’Atenció a la Dependència 

 Fundació Formació i Treball 

 Fundació Intermedia 

 Fundació Pere Tarrés 

 Serveis Educació No formal  

 Fundació Privada Futur 

 Fundació Privada Gentis 

 Fundació Vella Terra 

 Fundación Salud y Comunidad 

 Mansol Projectes, S.L. 

 Progess 

 Suara Cooperativa  

 TEB Barcelona, S.C.C.L. 

 

EMPRESES:  

 5 Serveis Equips de Professionals a  
Domicili, S.L.  

 7 i Tria, S.A. 

 Abaco Estudios de Mercado, S.L. 

 Accent Social 

 Atysa Facility Services, S.L.U. 

 Acciona Facility Services, S.A. 

 Across Logistics 

 Adamo Telecom Iberia 

 Aigües de Barcelona 

 Alcesa (Alimentación Colegios Empresas, 
S.A.) 

 Alimentbarna, S.L. 

 Alkimiapharma 

 Casa Jové 

 Aptibus, S.L. 

 Bodegas Guzmán, S.L. 

 Caprabo, S.A. 

 Carrefour 

 Restaurante El Nogal  

 Catserveis SXXI 

 Concepta PA 

 Condis Supermercats, S.A. 

 Els Pescadors 

 Control y Servicios Montero 

 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 

 Decathlon 

 Detsun Energías Renovables, S.L. 

 Disalvi Alvarez, S.L. 

 Dropel XXI, S.L. 

 Estilgrup 

 Estudi 6 

 Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. 

 Eulen, S.A. 
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 Eurest Catalunya 

 Expertus Group 

 F. Roca, S.L. 

 Ferreteria Vera 

 Fórmulas de Marketing 

 Forn la Torna, S.L. 

 Gesop, S.L. 

 Grup Service Controles Técnicos    
Auxiliares, S.L. 

 Grup VL 

 Grup Adecco 

 Grup General LIM 

 Grupo LD Servicios Integrales de      
Limpieza 

 Grupo Taberna y Cafetín (El Arcatapa, S.L).) 

 Grupo Zena 

 Ingenieria Social, SAL  

 Interserve Facilities Services, S.A. 

 J.P. Silcom Servicios, S.L. 

 Konecta BTO, S.L. 

 La Bolsera 

 La Montcadenya 

 Limpiezas Turisarh, S.L. 

 Marc Clear, S.L. 

 Metalmalla & Beico, S.L. 

 Metropolis – Groupe Armonia 

 Monval Gaps, S.L. 

 Mullor, S.A. 

 Ndavant Multiserveis 

 Netservices, S.L. 

 Obres i Projectes Catalunya, S.L. 

 OHL Servicios-Ingesan, S.A. 

 Optima Facility S.L. 

 Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.U. 

 Pareslap S.L. Residencia Los Olivos 

 Punt de Treball ETT, S.L. 

 Residències Tercera Edat l’Onada, S.L. 

 Saba Aparcaments, S.A. 

 Sacyr Facilities 

 Sacyr Social 

 SB Glow Hotel 

 Selectives Metropolitanes, S.A. 

 Sernet Serveis Integrals, S.L. 

 Serunion, S.A. 

 Sitel Ibérica Teleservices, S.A. 

 Sociohabitatge  

 Soncid, S.L. 

 SSFI Servicios Auxiliares, S.L. 

 Staff Global 

 Supercor 

 The Eat Out Group, S.L. 

 Tiger Stores Spain, S.L. 

 Udon Barcelona, S.L. 

 Urbaser, S.A. 

 Visegurity Express, S.L. 

 Vulcano Solutions, S.L. 

 Waffle 

 

 

 

 

EMPRESES D’INSERCIÓ:  

 E.I. Andròmines  

 E.I. Engrunes  

 E.I. Formació i Treball 

 E.I. Futur Just 

 E.I. Menja Just 

 E.I. Garbet Bugaderia 

 

 

 

 E.I. L’Arca Maresme 

 E.I. Passar Via 

 E.I. Recibaix  

 E.I. Recursos Solidaris (Iniciatives Solidàries) 

 E.I. Solidança 

 E.I. Trinijove  
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ORGANITZACIONS COL·LABORADORES 

 AC Hotel Irla 

 Amiga ETT Social, S.L.U. 

 Área Técnica Servicios Audiovisuales 

 ATE Sistemas y Proyectos Singulares,   
S.L.U.  

 Autorcars Ravigo 

 Autoescola Zona Franca 

 Werkhaus, S.L. S.C.S. 

 Celymar Servicios de Outsourcing 

 Centre Cívic Golferichs 

 Centre Cívic Sagrada Família 

 Clubs Fitness DIR 

 Digitex – Comdata Group  

 Fundació Engrunes 

 Fundació La Casa Ámbar 

 Fundació Privada ECOM 

 Grup IMAN 

 Hotel Hesperia Tower  

 La Pastisseria d’en Vicenç Puig 

 La Plataforma de la Construcció, S.L. 

 Limcamar, S.L. 

 Limptres 

 Mac-Ser Bcn, S.L. 

 Makro, S.A. 

 Restaurants Escribà 

 Roba Amiga Empresa d’Inserció 

 Teyamé 360, S.L. 

 Top Perfil by Samsic RH 

 Col· legi Oficial de Psicologia de Catalunya  

 

De la mateixa manera, s’ha fet entrega posterior a totes les entitats que 

formen part del Programa com a reconeixement a la seva tasca i 

implicació en el projecte, així com als Òrgans de Govern del marc del 

programa: IMSS, ECAS, FEICAT, Creu Roja, Barcelona Activa i Fundació 

Intermedia.  

 

 Anem per feina 

 Asca 

 Càritas 

 Casal dels Infants 

 Centre d’Higiene Mental 

 Creu Roja 

 Femarec 

 Fundació Acollida i Esperança 

 Fundació Adsis 

 Fundació Àmbit Prevenció 

 Fundació Andròmines 

 Fundació Ared-Salta 

 Fundació Comtal 

 Fundació Engrunes 

 Fundació Èxit 

 Fundació Formació i Treball 

 Fundació Gentis  

 Fundació Mercè Fontanilles 

 Fundació Quiero Trabajo 

 Fundació Pere Tarrés 

 Fundació Surt  

 Iniciatives Solidàries 

 Insercoop 

 Probens 

 Salesians Sant Jordi 

 Trinijove 
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L’Espai de Networking va ser dinamitzat per més de 60 persones entre 

l’equip del Programa Làbora (prospecció, orientació, formació, direcció, 

administració i comunicació), i el personal de suport del Born CCM. 

A l’Espai de Networking, hi van estar representades 69 empreses i 

entitats col·laboradores, realitzant entrevistes individuals als més de 300 

persones candidates preseleccionades durant el procés de matching 

d’acord amb els seus perfils professionals. Cada empresa disposava 

d’una taula amb un identificador dina4 indicant el nom i el número 

d’estand. La gran majoria d’empreses van decidir personalitzar el seu 

estand amb material corporatiu propi com roll-upes o tríptics corporatius 

per tal de tenir una major visibilitat dins de la jornada. 

 

Les 69 empreses i entitats que van participar a l’Espai de Networking 

són:  

 5 Serveis Equips de Professionals a  

Domicili, S.L.  

 Abacus Cooperativa  

 AC Hotel Irla 

 Accent Social / Ndavant  

 Acciona Facility Services, S.A. 

327candidats/es 
participants

69 empreses i 
entitats

8 mitjana 
entrevistes 

realitzades per 
candidat/a

El 100% dels 
participants van 

participar de la sessió 
motivacional prèvia a 

les entrevistes

7,3 CV per 
candidat/a 
entregats a 
empreses
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 Adecco  

 Aigües de Barcelona  

 Alcesa (Alimentación Colegios Empresas, 
S.A.) 

 Amiga ETT Social, S.L.U. 

 Andròmines E.I. 

 ATE Outsourcing (ATE Sistemas y    
Proyectos Singulares, S.L.U.) 

 Atysa, Facility Services, S.L.U. 

 Bauhaus (Werkhaus, S.L. S.C.S) 

 Carrefour 

 Celymar (Cleaning Services) 

 Clubs Fitness DIR 

 Control y Servicios Montero 

 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 

 Digitex- Comdata Group 

 Disalvi Alvarez, S.L. 

 Engrunes Recuperació i Manteniment E.I. / 
Fundació Engrunes 

 Eurest Catalunya (Compass Group Spain) 

 Expertus Group  

 Formació i Treball E.I., S.L. 

 Fórmulas de Marketing 

 Fundació Intermedia 

 Fundació Pere Tarrés 

 Fundació Privada ECOM 

 Fundació Vella Terra / Grup VL 

 Garbet / Suara Cooperativa 

 Gesop, S.L. 

 Grup IMAN 

 Grupo General LIM 

 Grupo NS Barcelona, S.L. (Balim Serveis, 

S.L.) 

 Grupo Tarberna y Cafetín (El Arcatapa,    
S.L.) 

 Hotel Hesperia Tower 

 Humana 

 J.P. Silcom Servicios / Visegurity Express 

 Konecta BTO, S.L. 

 La Bolsera 

 La Plataforma de la Construcción, S.L. 

 Limcamar, S.L. 

 L’Onada Serveis a les Persones 

 Makro, S.A. 

 Metropolis Groupe Armonia (Metropolis 
Centre Especial de Treball, S.L.U.) 

 Mullor, S.A. 

 OHL Servicios – Ingesan, S.A. 

 Optima Facility Services, S.L. 

 Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.U. 

 Progess 

 Restaurants Escribà 

 Saba Aparcaments, S.A. 

 Sacyr Social / Sacyr Facilities, S.A. (Valoriza) 

 Serunion, S.A. 

 Sitel Ibérica Teleservices, S.A. 

 Sociohabitatge (Tito 2006, Catering Txiki, 
Daski, S.L.) 

 Solidança Treball, E.I., S.L. 

 Supercor 

 Teyamé 360, S.L. 

 Tiger Stores Spain, S.L. 

 Top Perfil by Samsic RH 

 Urbaser, S.A. 

 Grup Mac-Ser (Mac-Ser Bcn, S.L.) 
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Les empreses i entitats varen rebre una agenda personalitzada amb 

l’itinerari on s’especificava l’horari de les entrevistes programades a 

l’Espai de Networking, el nom de cada candidat/a, i la ocupació per la 

qual optaven a una vacant de l’empresa corresponent.  

 

1.043 CV entregats pels candidats/es per autocandidatura 

7,3 CV entregats per autocandidatura

1.156 entrevistes realitzades 

(775 per autocandidatura) / mitjana de 8 entrevistes 

per candidat/a

783 entrevistes programades 
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Les empreses i entitats participants a l’Espai de Networking oferien 

vacants dels següents sectors d'activitat: 

 Comerç 

 Construcció 

 Educació 

 Energia i aigua 

 Medi ambient 

 Salut 

 Serveis a les empreses 

 Serveis socials 

 Transport 

 Turisme i hostaleria 
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Sessió motivacional “Prepara’t per l’èxit!” 

El programa de la jornada també va incloure dues sessions 

motivacionals prèvies a l’Espai de Networking, amb l’objectiu de donar 

un missatge d’apoderament a les persones  participants per tal que 

abordessin les entrevistes des de la positivitat. Aquestes es van dur a 

terme a la Sala Moragues i van ser liderades per part de Barcelona 

Activa,  a càrrec de les ponents Laura Estil· las i Eva Puigjaner.  
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78 insercions (81 contractes) fruit de la Jornada (a data 

18/07/19). 

S’aniran recollint les insercions derivades de la Jornada fins al 31/12, 

atès que hi ha processos de selecció més complexos, que porten més 

temps o que es reprendran després de l’estiu.  

 

Contractes per gènere i edat 

 

Contractes per tipus de contracte i gènere 
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 Contractes per tipus de jornada i gènere 

 

Contractes per districte 
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Contractes per empresa/entitat  

 

Contractes per sector 
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Contractes per ocupació  
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Valoració 

global 

4,5

Participants

4,6

Assistents 

(convidats/es, 

empreses i 

entitats) 

4,5

Equip  Làbora 

4,1

La setmana del 20 de maig es varen enviar enquestes de valoració de 

la Jornada als i les participants, empreses/entitats, assistents i a l’equip 

que conforma el Programa Làbora, per tal de comptar amb una 

avaluació i opinió de tots els agents implicats en la realització de la 

mateixa, i poder detectar així els aspectes positius, els punts de millora, 

de cara a futures edicions de la Jornada.  

Les valoració global ha estat de 4,5 en una escala de l’ 1 al 5  

(sent: 1=gens, 2=poc, 3=suficient, 4=bastant, 5=molt 
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 “Com a Ajuntament estem molt satisfets amb la xarxa de 

col·laboració Làbora, un projecte d’èxit que ha atès més de 23.000 

persones i que l’any 2018 ha marcat un nou rècord amb la signatura 

de més de 2.500 contractes”. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

  “Ens centrem precisament en aquells col· lectius amb més 

dificultats. Estem parlant d’una majoria de dones, una majoria de 

persones majors de 40 anys i també, precisament, en aquells barris 

de la ciutat més empobrits”. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

  “Sense la participació coordinada entre les empreses, les persones 

que busquen feina i es formen i el rol de les entitats i les 

administracions, els resultats d’inserció no serien els que són”. Paco 

Ramos, director executiu d’estratègies de foment de l’ocupació de 

Barcelona Activa. 

 “El model de col·laboració publicosocial ha demostrat ser un model 

eficaç, per fer front a la inserció sociolaboral de col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i seria interessant que es pogués replicar a 

altres municipis.”. Sònia Fuertes, presidenta d’ECAS. 

 “S’ha de treballar plegats per aconseguir que el context de 

recuperació de les empreses repercuteixi en la millora dels salaris. 

Així s’aconsegueix una major cohesió social. Volem contribuir a fer 

que la situació sociolaboral de les persones que participen del 

Programa Làbora millori i ho hem de fer junt.” Antònia Giménez, 

directora d’ocupació de Creu Roja.  

 “L’equip professional del Programa Làbora, amb el qual tenim un 

tracte humà i portem un seguiment de manera contínua,  ens permet 

perdre menys temps en els processos de selecció. El personal està 

molt més preparat per a fer aquests processos i requereixen menys 

temps per part de recursos humans per a fer aquestes entrevistes”. 

Eva Álvarez, responsable de RRHH Disalvi Alvarez, S.L. 
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Eva Álvarez, Disalvi Alvarez, S.L. Rocío Fernández, participant Programa Làbora. 

 “La meva orientadora em va ajudar a trobar feina, he millorat el meu 

aspecte, m’ha ajudat a créixer i aser més persona, a ser més 

responsable”. Rocío Fernández, participant del Programa Làbora. 

 

 “Cal posar en valor la contractació del Programa Làbora, que en 

comparació amb el conjunt dels contractes realitzats a Barcelona 

ciutat, destaca en aspectes com la temporalitat, la inserció de 

dones, la contractació a majors de 45 anys i la territorialitat”.  Albert 

Alberich, secretari de FEIAT.  

 “Ha estat un procés de quasi un any en el qual m’han ajudat a millorar 

el meu CV, a explotar més la meva experiència i vendre-la millor, i 

vull destacar també sobretot el factor personal”. Lluís López, 

participant del Programa Làbora. 
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 Europa Press (13.05.2019) 

Unas 400 personas y 145 empresas participan en la V Jornada de 

Networking Espai Làbora de Barcelona 

https://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-

00982/noticia-400-personas-145-empresas-participan-jornada-

networking-espai-labora-barcelona-20190513141157.html 

 

 La Vanguardia (13.05.2019) 

Más de 400 personas vulnerables contactan con empresas en el 

Espai Làbora 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190513/462212330116/mas-

de-400-personas-vulnerables-contactan-con-empresas-en-el-

espai-labora.html 

 

 

Notícies 
 Barcelona.cat / Info Barcelona (16.05.2019) 

Unes 400 persones i 145 empreses participen en la V Jornada de 

Networking Espai Làbora 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/ocupacio-i-

treball/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-

jornada-de-networking-espai-labora_813618.html  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/unes-400-

persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-

networking-espai-labora_813618  

 

Notes de premsa 
 El Programa Unes 400 persones i 145 empreses participen a la V 

Jornada de Networking Espai Làbora (13.05.2019) 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/05/13/unes-400-

persones-i-145-empreses-participen-a-la-v-jornada-de-networking-

espai-labora/   

https://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-400-personas-145-empresas-participan-jornada-networking-espai-labora-barcelona-20190513141157.html
https://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-400-personas-145-empresas-participan-jornada-networking-espai-labora-barcelona-20190513141157.html
https://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-400-personas-145-empresas-participan-jornada-networking-espai-labora-barcelona-20190513141157.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190513/462212330116/mas-de-400-personas-vulnerables-contactan-con-empresas-en-el-espai-labora.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190513/462212330116/mas-de-400-personas-vulnerables-contactan-con-empresas-en-el-espai-labora.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190513/462212330116/mas-de-400-personas-vulnerables-contactan-con-empresas-en-el-espai-labora.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/ocupacio-i-treball/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-networking-espai-labora_813618.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/ocupacio-i-treball/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-networking-espai-labora_813618.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/ocupacio-i-treball/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-networking-espai-labora_813618.html
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-networking-espai-labora_813618
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-networking-espai-labora_813618
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-en-la-v-jornada-de-networking-espai-labora_813618
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/05/13/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-a-la-v-jornada-de-networking-espai-labora/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/05/13/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-a-la-v-jornada-de-networking-espai-labora/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/05/13/unes-400-persones-i-145-empreses-participen-a-la-v-jornada-de-networking-espai-labora/
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Anunci d’agraïment dedicat a totes les organitzacions, empreses i 

entitats que col·laboren amb el Programa Làbora, publicat a plana 

sencera al Diari ARA en l’edició del 15 de maig de 2019. 
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Equip Programa Làbora 

 Coordinació i Organització Jornada: Comunicació Programa 

Làbora. 

 Coordinació Espai de Networking: Equips de formació, prospecció, 

orientació i direcció Làbora.  

 Suport en organització i elaboració materials: Departament de 

Comunicació de l’Àrea de Drets Socials de l’IMSS de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 Supervisió: Direcció Làbora i Direcció Estratègica. 
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 Espai: Born Centre de Cultura i Memòria 

 Muntatge, organització i coordinació espai, so/vídeo, mobiliari 

extra: Grup Congrés 

 Servei de càtering: Salta Càtering i D’Ins Càtering  

 Reportatge fotogràfic: Marc Lozano 

 Realització vídeo reportatge Jornada: Albert Folk  

 Suport procés de matching: Colectic, S.C.C.L. 

 Servei d'Accessibilitat (disc. Auditiva): Acapps 

 Materials: 

 Disseny materials jornada: La Maquineta  

 Bosses serigrafiades, llibretes i bolígrafs: Master Solutions  

 Senyalització (cartells, roll-ups, faristol): Aprodisca   

 Displays empreses, impressió diplomes, resum d’activitats 

2018 i memòria post-jornada: Artsdomotica 

 Acreditacions, portaacreditacions: CET Tesiprat Serveis 

(Fundació Rubricatus) 

 Photocall, projecció reconeixement vídeo, manipulació i 

transport materials: Airun  

 Obsequis menció especial: Trofeos Obelisco 
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