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Patrocinanous 
emprenedors

+

Bulder Planet és un rocòdrom interior 
que s’ha instal·lat al barri de l’Havana 
de Mataró. Els seus responsables 
van buscar suport del TecnoCampus 
per ajudar-los en l’assessorament 
empresarial. Bulder Planet no està 
pensat només per a escaladors pro-
fessionals que vulguin entrenar, sinó 
que està obert a tot tipus d’esportistes, 
grans i petits, que vulguin iniciar-se 
en aquest món i posar-se en forma 
d’una manera diferent, més completa 
i divertida que en un gimnàs. Aquesta 
mena de rocòdroms estan apareixent 
com bolets arreu del país, gràcies 

Els responsables del rocòdrom s’han assessorat a 
través del TecnoCampus per obrir aquest espai perquè 
grans i petits s’exercitin de manera completa i divertida

Bulder Planet, aficionar-se a l’escalada 
en un rocòdrom al barri de l’Havana

a l’auge de l’escalada, però Mataró 
encara n’era orfe. Ofereix 450 metres 
de metres escalables amb blocs 
que es modifiquen setmanalment 
per plantejar nous reptes. També 
compten amb activitats pensades 
per a infants.
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Rècord de participació 
als Premis Creatic

per: TecnoCampus +
Els humoristes Xuriguera i Faixedas 

seran els encarregats el proper 19 
de novembre de conduir la Nit dels 
Emprenedors, en el transcurs de la 
qual el TecnoCampus farà el lliura-
ment dels premis Creatic. Optaran a 
ser premiats 39 emprenedors, i nou 
més ho faran en la categoria d’em-
prenedoria universitària. Aquestes 
xifres superen les 37 candidatures 
de l’any 2011, i són una demostra-
ció de la consolidació d’aquests 
guardons, que enguany arribaran 
a la quinzena edició.

La Nit dels Emprenedors se cele-
brarà al foyer del TecnoCampus a 
partir de les 19h, i les inscripcions 
ja estan obertes. El TecnoCampus 
prepara un acte d’entrega especial,  
diferent del d’altres anys, amb prota-
gonisme d’empreses i emprenedors 
que al llarg d’aquests 15 anys han 
rebut algun premi Creatic que els 
ha ajudat a tirar endavant el seu 
projecte empresarial. El primer 
classificat dels Creatic obtindrà 
8.000 euros, el segon, 5.000 euros i 
el tercer, 2.500 euros. A més a més, 
els tres guanyadors obtindran un 
50% de bonificació durant el primer 
any de l’estada a la Incubadora. 

Durant la Nit dels Emprenedors 
també tindrà lloc el reconeixement 
a empreses i entitats del territori que 
duen a terme bones pràctiques en 
responsabilitat social.

Imatge de les instal·lacions


