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EXPERIÈNCIES AL
VIVER D’EMPRESES DEL CTC
Saps qui hi ha
allotjat al Viver
d’Empreses del CTC?

15 desembre 2020

El Viver d’Empreses Masquef@ctiva és un espai adreçat a acollir
persones emprenedores, empreses de nova creació, autònoms
sense seu social i empreses del municipi que vulguin rebre assessorament tècnic o disposar d’espais. L’objectiu és afavorir el
creixement i desenvolupament del teixit empresarial al municipi.

ATOTARREU.COM

BUSQUETS
ADVISOR

Espai Cowork

Despatx 6

Emprenedors: David Oller Martínez i Jordi Gibert Bernadàs
Web: www.atotarreu.com
Email: contacte@atotarreu.com
Telèfon: 93 117 40 80

Emprenedor: Xavier Busquets Serret
Web: busquets-advisor.com
Email: busquets@busquets-advisor.com
Telèfon: 652 82 42 92

Empresa especialitzada en el disseny i la implementació
de solucions web per a empreses, entitats i col·lectius
amb tecnologia pròpia, i en el disseny gràfic i els projectes de comunicació. Creació de botigues online i de l’empresa www.homeliers.com.

T’ajudem a fer créixer la teva empresa. Volem caminar
plegats, ser els teus mentors per a professionalitzar eficientment la teva empresa, amb l’objectiu d’aconseguir
un creixement continu, una bona imatge, la fidelització
dels clients i la màxima expansió del teu negoci.

GAS
ANOIA

GRUPO
FORMA EXPERT

Despatx 8

Despatx 5

Emprenedors: Antoni Albiol Martínez i Marta Vizcaino Parra
Web: www.grupoformaexpert.com
Email: contact@grupoformaexpert.com
Telèfon: 93 772 78 28
Grupo Forma Expert ajuda a les empreses a créixer en
la seva competitivitat mitjançant la formació, l’assessorament i el coaching. Alhora, des de la seva divisió de Contact Center (formaciocontactcenter.cat), s’especialitza en
donar suport a les plataformes telefòniques perquè optimitzin la seva gestió de RRHH i perquè els seus agents telefònics millorin en totes les seves habilitats de comunicació.

Emprenedor: Oscar Cobo Dominguez
Email: gasanoiasl@gmail.com
Telèfon: 93 772 78 28
Empresa acreditada de Gas Natural.

CONSULTA DE
PSIQUIATRIA
I PSICOLOGIA
Despatx 3

MIREIA
CASTELLS
ROVIRA
Despatx 7

Emprenedora: Mireia Castells Rovira
Web: www.psicologiamcastells.com
Email: contacte@psicologiamcastells.com
Telèfon: 617 96 75 74
Servei de psicologia que atén a infants, adolescents i
adults oferint tant tractaments individualitzats com de
parella, per aquelles dificultats que interfereixen en la
vida quotidiana, com ara: ansietat, pors i fòbies específiques, depressió, procés de dol, problemes adaptatius,
estrès psicològic, dificultats per afrontar els canvis, problemes de personalitat i en les relacions, i altres.

Emprenedors: Dr. Tomás Castelló Pons Metge (Psiquiatre
col. 33624) i Fina Castillo Jiménez (Psicóloga Sanitària
col. 15896.)
Email: psico.homeopatia@yahoo.es
Telèfon: 93 772 78 28
Especialistes en Psicopatologies d’adults i adolescents.
Tractaments psicològics i farmacològics per a trastorns
mentals, emocionals i trastorns de la personalitat, tant
per adults com per adolescents; teràpia de parella…Ansietat, depressió, inseguretats, TOC, obsessions, dependència emocional, demències, pèrdues de memòria, dol…

Emprendre amb visió al futur

